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ส่วนที่ 1
ค้าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ค้าแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
บัดนี้ถึงเวลำที่ ผู้บ ริห ำรองค์กำรบริห ำรส่วนตำบลน้ำพี้ จะได้เสนอร่ำงข้อบัญ ญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำพี้ อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกำสนี้ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำพี้ จึง
ขอชี้แจงให้ประธำนสภำและสมำชิกสภำฯ ทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนกำรณ์คลังตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย
ในกำรดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์คลัง
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 กรกฎำคม พ.ศ. 2558 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำพี้ มี
สถำนะกำรเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น
29,744.494.57
1.1.2 เงินสะสม
11,310,648.44
1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม
8,275,615.10
1.1.4 รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนีผ้ ูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย
จำนวน
โครงกำร รวม
1.1.5 รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน
จำนวน
โครงกำร รวม
1.2 เงินกู้คงค้าง
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 23,800,000 บาท ประกอบด้วย
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน
หมวดภำษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

365,000.00
552,455.00
565,000.00
0.00
463,000.00
0.00
14,354,545.00
7,500,000.00

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
(3) รายจ่าย จ้านวน 23,800,000 บาท ประกอบด้วย

-

งบกลำง
953,862.00
งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ และค่ำจ้ำงชั่วครำว) 8,860,620.00
งบดำเนินกำร (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่ำสำธำรณูปโภค) 8,060,638.00
งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
3,905,880.00
งบรำยจ่ำยอื่น (หมวดรำยจ่ำยอื่น)
16,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
2,003,000.00
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
0.00
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ จ้านวน
0.00

บาท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บาท
บาท

ค้าแถลงงบประมาณ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
2.1 รายรับ
รายรับ

รายรับจริง
ปี 2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

278,165.50
485,776.20
538,964.62
0.00
417,399.00
0.00
1,720,305.32

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภำษีอำกร
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด
หมวดรำยได้จำกทุน
รวมรายได้จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
หมวดภำษีจัดสรร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

294,000.00
666,200.00
593,755.00
0.00
451,500.00
0.00
2,005,455.00

365,000.00
552,455.00
565,000.00
0.00
463,000.00
0.00
1,945,455.00

12,441,223.86 14,144,545.00
12,441,223.86 14,144,545.00

14,354,545.00
14,354,545.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
รวม

7,574,232.00 7,500,000.00
7,574,232.00 7,500,000.00
21,735,761.18 23,650,000.00

7,500,000.00
7,500,000.00
23,800,000.00

ค้าแถลงงบประมาณ
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
2.2 รายจ่าย
รายจ่าย

รายจ่ายจริง
ปี2557

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
ปี 2559

จ่ายจากงบประมาณ
งบกลำง
425,428.00
942,362.00
953,862.00
งบบุคลำกร (หมวดเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจำ
6,768,181.00 8,024,020.00 8,860,620.00
และค่ำจ้ำงชั่วครำว)
งบดำเนินกำร (หมวดค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
7,104,462.72 8,157,718.00 8,060,638.00
และ หมวดค่ำสำธำรณูปโภค)
งบลงทุน (หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง)
4,259,543.55 4,308,900.00 3,905,880.00
งบรำยจ่ำยอื่น (หมวดรำยจ่ำยอื่น)
670,368.00
14,000.00
16,000.00
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
2,070,000.00 2,203,000.00 2,003,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,297,983.27 23,650,000.00 23,800,000.00

ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล
เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนกำรพำณิชย์
ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงำนงบกลำง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
9,858,663
317,000
4,218,339
934,100
673,080
4,959,220
250,000
1,470,699
93,037
72,000
953,862
23,800,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
แผนงานบริหารทั่วไป
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบรายจ่ายอื่น
รายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

รวม

2,398,320
2,316,060

0
1,636,440

2,398,320
3,952,500

457,500
1,266,800
529,463
435,000

42,000
315,000
110,000
0

499,500
1,581,800
639,463
435,000

208,680
50,000

57,400

266,080
50,000

16,000

0

16,000

20,000
7,697,823

0
2,160,840

20,000
9,858,663

แผนงานรักษาความสงบภายใน
งบ

งาน

งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย

รวม

30,000
287,000
0

30,000
287,000
0

0
317,000

0
317,000

แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา

402,300

0

402,300

36,000
0
95,000

0
693,000
995,639

36,000
693,000
1,090,639

0
0

18,400
286,000

18,400
286,000

0
533,300

1,692,000
3,685,039

1,692,000
4,218,339

แผนงานสาธารณสุข
งบ

งาน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม

งานบริหารสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอื่น

รวม

527,700

527,700

200,000
45,000

200,000
45,000

26,400

26,400

135,000
934,100

135,000
934,100

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งาน

งบ

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งบด้าเนินการ
ต่าตอบแทน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม

397,080

397,080

4,000

4,000

257,000

257,000

15,000
673,080

15,000
673,080

แผนงานเคหะและชุมชน
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า)
งบด้าเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบเงินลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม

งานไฟฟ้า
และถนน

งานก้าจัดขยะ
มูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล

1,182,720

0

0

1,182,720

42,000
90,000
215,000

0
0
500,000

0
170,000
5,000

42,000
260,000
720,000

0
1,529,720

2,754,500
3,254,500

0
175,000

2,754,500
4,959,220

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งบ

งาน

งบด้าเนินการ
ค่าใช้สอย
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน

รวม

195,000

195,000

55,000
250,000

55,000
250,000

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ

งาน

งานกีฬาและ
นันทนาการ

งบด้าเนินงาน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
งบลงทุน

งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

160,000
0

235,000
0

574,800
167,399

969,800
167,399

0

0

247,500

247,500

6,000
166,000

80,000
315,000

0
989,699

86,000
1,470,699

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

แผนงานการเกษตร
งบ
งบด้าเนินการ
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

งาน

รวม

งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

35,000
58,037
93,037

35,000
58,037
93,037

แผนงานการพาณิชย์
งบ
งบด้าเนินการ
ค่าใช้สอย

งาน

รวม

งานตลาดสด

รวม

72,000
72,000

72,000
72,000

แผนงานงบกลาง
งบ
งบด้าเนินการ
งบกลาง
บ้าเหน็จ/บ้านาญ

งาน

รวม

งานงบกลาง
794,862
159,000
953,862

รวม
794,862
159,000
953,862

รวม

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
--------------------------โดยที่เป็นกำรสมควรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 อำศัยอำนำจตำมควำม
ในพระรำชบัญญัตสิ ภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2552
มำตรำ 87 จึงตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลขึ้นไว้ โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำพี้
และโดยอนุมัติของนำยอำเภอทองแสนขัน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1.ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ำรบริ ห ำรส่ว นต ำบลนี้ เรี ย กว่ ำ “ข้ อ บั ญ ญัติ ง บประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2.ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ให้ตั้งจ่ำยเป็นจำนวนเงินรวม
ทั้งสิ้น 23,800,000.-บาท ( ยี่สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน ) โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำนได้ดังนี้
ข้อ 4.งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 23,800,000 บำท โดยแยกรำยละเอียดตำมแผนงำน ดังต่อไปนี้

ด้าน
ด้านบริหารทั่วไป
แผนงำนบริหำรทั่วไป
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำนกำรเกษตร
แผนงำนกำรพำณิชย์
ด้านการด้าเนินงานอื่น
แผนงำนงบกลำง
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

ยอดรวม
9,858,663
317,000
4,218,339
934,100
673,080
4,959,220
250,000
1,470,699
93,037
72,000
953,862
23,800,000

ข้อ 5. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำพี้ ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณที่ได้รบั อนุมัติให้เป็นไป
ตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินของกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำร
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ข้อ 6. ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำพี้ มีหน้ำที่รกั ษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนี้
ประกำศ ณ วันที่

เดือน กันยำยน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นำยดำเนิน อินทะเรืองรุง่ )
ตำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำพี้

อนุมัติ
(ลงชื่อ)
(นำยสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์)
นำยอำเภอทองแสนขัน

ส่วนที่ 3
รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต้าบล
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 23,800,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร (411000)

รวม 365,000 บาท แยกเป็น

ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (411001)
จำนวน 150,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำ มำกกว่ำประมำณกำรรำยรับปีที่แล้ว
ภาษีบ้ารุงท้องที่ (411002)
จำนวน 170,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรไว้เท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำ ใกล้เคียงกันกับปีที่แล้ว
ภาษีป้าย (411004)
จำนวน 45,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำ มำกกว่ำประมำณกำรรำยรับปีที่แล้ว

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต(412000)

รวม 552,455 บาท แยกเป็น

ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
จำนวน 50,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้ เนื่องจำกมีกำรจัดตั้งโรงฆ่ำสัตว์เพิ่มขึ้น
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญำตกำรขำยสุรำ
จำนวน 2,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำใกล้เคียงกันกับปีที่แล้ว
ค่ำธรรมเนียมตำมประมวลกฎหมำยที่ดินมำตรำ 9
จำนวน 25,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม
ค่ำธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (412104)
จำนวน 200,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำ น้อยกว่ำประมำณกำรรำยรับปีที่แล้ว
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรทะเบียนพำณิชย์ (412112)
จำนวน 1,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำใกล้เคียงกันกับปีที่แล้ ว
ค่ำปรับผู้กระทำผิดกฎหมำยจรำจรทำงบก (412202)
จำนวน 3,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำใกล้เคียงกันกับปีที่แล้ว
ค่ำปรับผู้ละเมิดกฎหมำยและข้อบัญญัติ อบต. (412209)
จำนวน 100 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม
ค่ำปรับกำรผิดสัญญำ (412210)
จำนวน 30,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม
ค่ำใบอนุญำตจำหน่ำยสินค้ำในที่ หรือทำงสำธำรณะ (412305)
จำนวน 240,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำ ลดลงกว่ำประมำณกำรรำยรับปีที่แล้ว
ค่ำใบอนุญำตอื่นๆ (412399)
จำนวน 1,355 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกในปีที่ผ่ำนมำ มีกำรอนุญำต และเก็บค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต สูงขึ้น

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (413000)

รวม 565,000 บาท แยกเป็น

ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำรสถำนที่ (413002)
จำนวน 145,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำน้อยกว่ำปีที่แล้ว
ค่ำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร (413003)
จำนวน 420,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้ต่ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำ ต่ำกว่ำประมำณกำรรำยรับปีที่แล้ว

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์ (414000)
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (415000)

รวม 0.00 บาท
รวม 463,000 บาท แยกเป็น

เงินที่มีผู้อุทิศให้ (415003)
จำนวน 400,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกมีกำรอุทิศให้ในปีที่ผ่ำนมำเท่ำเดิม
ค่ำขำยแบบแปลน (415004)
จำนวน 60,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่ องจำกได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำ สูงกว่ำประมำณกำรรำยรับปีที่แล้ว
รำยได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ (415999)
จำนวน 3,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้สูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกรำยได้จัดเก็บปีที่ผ่ำนมำ สูงกว่ำประมำณกำรรำยรับปีที่แล้ว

หมวดรายได้จากทุน (416000)
รวม 0.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร (421000)
รวม 14,354,545 บาท แยกเป็น
ภำษีมูลค่ำเพิ่มตำม พ.ร.บ.แผนฯ (421002)
จำนวน 8,300,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลในปีที่ผ่ำนมำต่ำกว่ำประมำณกำรรำยรับ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 1ใน 9 (421004)
จำนวน 2,000,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลในปีที่ผ่ำนมำต่ำกว่ำประมำณกำรรำยรับ
ภำษีธุรกิจเฉพำะ (421005)
จำนวน 30,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกยังไม่ได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐบำล
ภำษีสุรำ (421006)
จำนวน 1,200,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลในปีที่ผ่ำนมำต่ำกว่ำประมำณกำรรำยรับ
ภำษีสรรพสำมิต (421007)
จำนวน 1,921,945 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้รับจัดสรรจำกรัฐ บำลในปีที่ผ่ำนมำต่ำกว่ำประมำณกำรรำยรับ
ค่ำภำคหลวงแร่ (421012)
จำนวน 40,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้รับจัดสรรจำกรัฐ บำลในปีที่ผ่ำนมำเท่ำเดิม
ปิโตรเลียม (421013)
จำนวน 150,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลในปีที่ผ่ำนมำต่ำกว่ำประมำณกำรรำยรับ
ค่ำอุทยำนแห่งชำติ(421015)
จำนวน
600 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้รับจัดสรรจำกรัฐ บำลในปีที่ผ่ำนมำต่ำกว่ำประมำณกำรรำยรับ
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ดิน (421015)
จำนวน 500,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลในปีที่ผ่ำนมำต่ำกว่ำประมำณกำรรำยรับ
ค่ำธรรมเนียมบ่อบำดำล (421015)
จำนวน
2,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกยังไม่ได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐบำล
ค่ำภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
จำนวน 210,000 บำท
คำชี้แจง เป็นรำยได้ที่รัฐจัดสรรเพิ่มขึ้นตำมรำยรับจริงในปีที่ผ่ำนมำ

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

รวม 7,500,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่และภำรกิจถ่ำยโอนเลือกทำ (431002)
จำนวน 7,500,000 บำท
คำชี้แจง ประมำณกำรรำยรับไว้เท่ำเดิม เนื่องจำกได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลในปีที่ผ่ำนมำเท่ำเดิมปีที่แล้ว

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
อ้าเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 23,800,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป(00111)
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)(521000)
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนของนำยก อบต. เดือนละ 20,400 บำท จำนวน
12 เดือน เป็นเงิน 244,800 บำท และรองนำยก อบต. จำนวน 2 คน
เดือนละ 11,220 บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ้าต้าแหน่งนายก/รองนายก (210200)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนประจำตำแหน่งของนำยก อบต. เดือนละ 1,170 บำท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 14,040 บำท รองนำยก อบต. จำนวน 2 คน
เดือนละ 1,170 บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 28,080 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพิเศษตำแหน่งของนำยก อบต. เดือนละ 1,170 บำท
จำนวน12 เดือน เป็นเงิน 14,040 บำท รองนำยก อบต. จำนวน 2 คน
เดือนละ 1,170 บำทจำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 28,080 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)

รวม 7,697,823
รวม 4,714,380
รวม 2,398,320
ตั้งไว้ 514,080

บาท
บาท
บาท
บาท

ตั้งไว้ 42,120 บาท

ตั้งไว้ 42,120 บาท

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.(210400)
ตั้งไว้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก อบต. จำนวน 1 คน เดือนละ 7,200 บำท
จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (210600)
ตั้งไว้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนดังนี้
ประธำนสภำ อบต. เดือนละ 11,220 บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 134,640 บำท
รองประธำนสภำ อบต. เดือนละ 9,180 บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บำท
สมำชิกสภำ อบต. จำนวน 16 คนๆ ละ 7,200 บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 1,382,400 บำท
เลขำนุกำรสภำ อบต. เดือนละ 7,200 บำท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) (522000)
รวม
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล (220100)
ตั้งไว้
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
จำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้
(1)ตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (2)ตำแหน่งหัวหน้ำสำนักปลัด
(3)ตำแหน่งบุคลำกร
(4)ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
(5)ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน (6)ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทเงินประจ้าต้าแหน่ง (220300)
ตั้งไว้
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่ง ดังนี้
(1)ตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล(2)ตำแหน่งหัวหน้ำสำนักปลัด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)
ตั้งไว้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป
ในสำนักงำนปลัด จำนวน 3 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทเงินอื่นๆ (221100)
ตั้งไว้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนนอกเหนือจำกเงินเดือนของพนักงำนส่วนตำบล
ตำแหน่งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)

86,400 บาท

1,713,600 บาท

2,316,060 บาท
1,779,660 บาท

109,200 บาท

360,000 บาท

67,200 บาท

งบด้าเนินการ (530000)
ค่าตอบแทน (531000)
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิ ศษให้แก่ พนักงำนส่วนตำบล
และพนักงำนจ้ำง และผู้ปฏิบัตงิ ำนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เงินรำงวัลประจำปี) ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลภำยในสำนักงำนปลัด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนตำบลภำยใน
สำนักงำนปลัด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ค่าใช้สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
เพื่อจ่ำยเป็น
(1)ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
(2)ค่ำลงทะเบียนอบรม และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรมของผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต.
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง รวมถึงค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
(3)ค่ำจ้ำงเหมำอยู่เวรยำม เดือนละ 5,900 บำท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
(4)ค่ำจ้ำงเหมำทำควำมสะอำด เดือนละ 7,000 บำท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)

รวม 2,688,763 บาท
รวม 457,500 บาท
ตั้งไว้ 300,000 บาท

ตั้งไว้ 130,800 บาท

ตั้งไว้ 26,700 บาท

รวม 1,266,800 บาท
รวม 816,800 บาท
ตั้งไว้ 20,000 บำท

ตั้งไว้ 350,000 บำท

ตั้งไว้

70,800 บำท

ตั้งไว้

84,000 บำท

(5)ค่ำจ้ำงเหมำคนสวน เดือนละ 7,000 บำท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
(6)ค่ำจ้ำงเหมำคนงำนทั่วไป เดือนละ 7,000 บำท จำนวน 12 เดือน
ตัง้ จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
(7)ค่ำจ้ำงเหมำคนขับรถยนต์ เดือนละ 7,000 บำท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป(00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
(8)ค่ำโฆษณำและเผยแพร่
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
(9)ค่ำเช่ำที่รำชพัสดุ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ (320200)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
(1)ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่ม ค่ำของขวัญ ค่ำพิมพ์เอกสำร
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวเนื่องในกำรเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่ำบริกำร
และค่ำใช้จ่ำยอืน่ ๆ ตัง้ จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
(2)ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำร เครื่องดื่มต่ำงๆ เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงรับรอง
และค่ำบริกำร ในกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
(3)ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดพิธีกำรต่ำงๆ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จเจ้ำอยูห่ ัว , โครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิ ิติ์
พระบรมรำชินีนำถ และโครงกำรวันปิยมหำรำช
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)

ตั้งไว้

84,000 บำท

ตั้งไว้

84,000 บำท

ตั้งไว้

84,000 บำท

ตั้งไว้ 10,000 บำท

ตั้งไว้ 30,000 บำท

รวม 85,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บำท

ตั้งไว้ 25,000 บำท

ตั้งไว้ 50,000 บำท

ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
(1)ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร สำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง
ค่ำพำหนะ ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร
หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร
และสมำชิกสภำ อบต. ในประเทศและต่ำงประเทศ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
(2)โครงกำรปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย ในกำรจัดโครงกำรในกำรปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ
โดยเฉพำะสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถำบันของชำติอันเป็นศูนย์รวม
แห่งควำมเป็นชำติ และควำมสำมัคคีของคนในชำติ โดย อบต.น้ำพี้และ
ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมปกป้องสถำบันสำคัญของชำติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 89 )
(3)โครงกำรเวทีประชำคมเพือ่ กำรจัดทำแผนสำมปี/แผนชุมชน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเวทีประชำคมเพื่อกำรจัดทำแผนสำมปี/
แผนชุมชน กำรแก้ไขปัญหำของหมู่บ้ำน อำทิ ค่ำน้ำดื่ม ค่ำจัดสถำนที่
ค่ำวัสดุเครื่องเขียน เป็นต้น
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทัว่ ไป (00111)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 89)
(4)โครงกำร อบต.น้ำพี้ พบประชำชน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร อบต.น้ำพี้ พบประชำชน และหน่วยงำนอื่นๆ
เช่น อำเภอยิ้มเคลือ่ นที่/จังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์ พ.อ.สว. ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 85)
(5)โครงกำรเข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนยำเสพติดสำกล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรเข้ำร่วมงำนวันต่อต้ำนยำเสพติดสำกล
ในกำรเข้ำร่วมกับอำเภอทองแสนขัน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111) (แผนพัฒนำฯ หน้ำ 86)

รวม 325,000 บาท
ตั้งไว้ 80,000 บำท

ตั้งไว้ 20,000 บำท

ตั้งไว้ 15,000 บำท

ตั้งไว้ 30,000 บำท

ตั้งไว้ 10,000 บำท

(6)โครงกำรป้องกันยำเสพติด
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันยำเสพติด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 86 )
(7)โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรเพือ่ พัฒนำบุคลำกร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ำรเพื่อพัฒนำบุคลำกร
และพัฒนำองค์ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเดินทำงไปศึกษำดูงำนนอกสถำนทีเ่ พื่อเผยแพร่ควำมรูส้ อู่ ำเซียนและอื่นๆ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำงและทรัพย์สินอื่นๆ
ที่อยู่ในควำมดูแลของสำนักงำนปลัด ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ค่าวัสดุ (533000)
ประเภทวัสดุส้านักงาน (330100)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ เครือ่ งเขียน
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ หนังสือพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริกำรประชำชนในสำนักงำน
ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ำยเอกสำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้กวำด สบู่ ผงซักฟอก
คูลเลอร์ หม้อหุงข้ำว แก้วน้ำจำนรอง และเครือ่ งมือทำควำมสะอำด ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะ เช่น แบตเตอรี่ ยำงนอก ยำงใน อุปกรณ์
อะไหล่รถยนต์ และเครื่องยนต์ต่ำงๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุ เช่น ค่ำน้ำมันดีเซล น้ำมันก๊ำด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง
ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)

ตั้งไว้ 30,000 บำท

ตั้งไว้ 140,000 บำท

ตั้งไว้ 40,000 บาท

รวม 529,463 บาท
ตั้งไว้ 74,463 บาท

ตัง้ ไว้ 30,000 บาท

ตั้งไว้ 80,000 บาท

ตั้งไว้ 300,000 บาท

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำแผ่นป้ำย และแผงปิดประกำศ กระดำษเขียนโปสเตอร์
พู่กันและสี ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรม
และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ค่าสาธารณูปโภค (534000)
ประเภทค่าไฟฟ้า (340100)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ประจำอำคำรทีท่ ำกำร หรืออำคำรสถำนที่ที่อยู่
ในควำมดูแลของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าน้้าประปา (340200)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำน้ำประปำที่ใช้ในที่ทำกำร หรืออำคำรสถำนที่ที่อยู่
ในควำมดูแลของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าโทรศัพท์ (340300)
เพื่อเป็นค่ำโทรศัพท์สำหรับทีท่ ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าไปรษณีย์ (340400)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำซื้อดวงตรำไปรษณีย์อำกร ค่ำโทรเลข
ค่ำธนำณัติ ค่ำลงทะเบียนหนังสือรำชกำรและอื่นๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (340500)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรคมนำคม ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ต
และค่ำบริกำรเว็บไซต์ ตัง้ จ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)

ตั้งไว้ 10,000 บาท

ตั้งไว้ 35,000 บาท

รวม 435,000 บาท
ตั้งไว้ 350,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท

ตั้งไว้ 15,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท

ตั้งไว้ 30,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ (541000)
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน (410100)

รวม 258,680 บาท
รวม 208,680 บาท
รวม 43,500 บาท

(1)ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอำกำศ)พร้อมติดตั้ง ขนำด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
เพื่อติดตั้งในสำนักงำนปลัด ของ อบต.น้ำพี้ รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวม
ค่ำติดตั้งต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม และฉลำก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด
ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกันมีระบบ
ฟอกอำกำศ สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอดล้ำงทำควำมสะอำด
ได้ มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์ จัดซื้อตำมรำคำตั้งไว้ใน
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)

ตั้งไว้ 28,000 บำท

(2) จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน จำนวน 2 ตัว จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด
เนื่องจำกไม่มรี ำคำตั้งไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)

ตั้งไว้

(3) จัดซื้อเครื่องสแกนลำยนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน
เพื่อเป็นค่ำจัดซือ้ เครือ่ งสแกนลำยนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลำเข้ำออกงำน
จำนวน 1 เครื่อง รองรับลำยนิ้วมือ 3,000 ลำยนิ้วมือ สำมำรถบันทึกข้อมูลได้
100,000 รำยกำร หน้ำจอ LCD สำมำรถเชื่อมต่อได้หลำยรูปแบบ
มำพร้อมโปรแกรมบริหำรจัดกำรเวลำทำงำน รำคำไม่รวมค่ำติดตั้ง
จัดซื้อตำมรำคำตั้งไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)

ตั้งไว้ 10,000 บำท

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
(1)ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค
จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐำน
-มีหน่วยประมวลผลกลำง(CPU) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้
-ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลักรวม (Compute core) จำนวนไม่

5,500 บำท

รวม 28,300 บาท
ตั้งไว้ 21,000 บำท

น้อยกว่ำ 10 แกน (10 core) ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ
2.7 GHz หรือ
-ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก
(2 core) และมีหน่วยควำมจำ แบบ Smart Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ
4 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 1.7 GHz หรือ
-ในกรณีที่มีจำนวนแกนหลัก (core) จำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก
(2 core) และมีหน่วยควำมจำ แบบ Smart Cache Memory ขนำดไม่น้อยกว่ำ
3 MB ต้องมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 2.7 GHz
-มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 500 GB จำนวน 1 หน่วย
-มีจอภำพชนิด WXGA หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 นิ้ว
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง สำมำรถใช้งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ Wi-Fi
(802.11b,g,n) และ Bluetooth (รำยละเอียดและคุณลักษณะตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์
2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
(2)จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ(30 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐำน
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
-สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
-มีหน่ำยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น (รำยละเอียดและคุณลักษณะตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์
2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)

ตัง้ ไว้ 7,300 บำท

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำม่ำนปรับแสงพร้อมติดตั้ง สำหรับติดตั้งในห้องปฏิบัติงำน
ภำยใน อบต.น้ำพี้ จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด เนื่องจำกไม่มรี ำคำตั้งไว้ใน
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์(411800)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำหรือปรับปรุงครุภัณฑ์หรือรำยจ่ำย เพื่อให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติที่วงเงินเกินกว่ำ 5,000 บำท ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000)
ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(421000)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติที่วงเงินเกินกว่ำ 5,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111
งบรายจ่ายอื่น (550000)
รายจ่ายอื่น (551000)
ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมิลผลหรือ
พัฒนาระบบต่างๆ (510100)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงองค์กรหรือสถำบันที่เป็นกลำงเพือ่ เป็นผูด้ ำเนินกำร
สำรวจควำมพึงพอใจของผูร้ ับบริกำร (พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรทั่วไป (00111)
งบเงินอุดหนุน(560000)
เงินอุดหนุน (561000)
ประเภทเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (610100)
โครงกำรขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรอำนวยกำร
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ อปท. ระดับอำเภอ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรทั่วไป (00111)

ตั้งไว้ 66,880 บาท

ตั้งไว้ 70,000 บาท

รวม 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บาท

รวม

16,000 บาท

ตั้งไว้ 16,000 บาท

รวม 20,000 บาท
ตัง้ ไว้ 20,000 บาท

งานบริหารงานคลัง (00113)

รวม 2,160,840 บาท

งบบุคลากร (520000)

รวม 1,636,440 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) (522000)

รวม 1,636,440 บาท

ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล (220100)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
(1)ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองคลัง
(2)ตำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี
(3)ตำแหน่งนักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
(4)ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนพัสดุ
(5)ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ประเภทเงินประจ้าต้าแหน่ง (220300)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองคลัง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป
ภำยในกองคลัง จำนวน 3 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110)งำนบริหำรงำนคลัง (00113)

ตั้งไว้ 1,234,440 บาท

งบด้าเนินการ (530000)

รวม 467,000 บาท

ค่าตอบแทน (531000)
ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิ ำนนอกเวลำรำชกำรของพนักงำนส่วนตำบล
และพนักงำนจ้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)

รวม 42,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท

ตั้งไว้

42,000 บาท

ตั้งไว้ 360,000 บาท

ตั้งไว้ 12,000 บาท

ตั้งไว้ 20,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
เพื่อจ่ำยเป็น
(1)ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร เย็บหนังสือหรือเข้ำปกหนังสือ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
(2)ค่ำลงทะเบียนอบรม และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของผูบ้ ริหำร สมำชิกสภำ
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ เช่น
ค่ำธรรมเนียมรับส่งข้อมูล ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบเสร็จรับเงินและ
ค่ำลงทะเบียนต่ำงๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
(00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
(1)ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นเดินทำงไปรำชกำรสำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ
ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปอบรม
สัมมนำของพนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร
และสมำชิกสภำ ในประเทศและต่ำงประเทศ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
(2)โครงกำรจัดทำแผนที่ภำษี
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรจัดทำแผนที่ภำษี ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ค่าวัสดุ (533000)
ประเภทวัสดุส้านักงาน (330100)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ เครือ่ งเขียน
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน
งำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรม
และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)

รวม
รวม

315,000 บาท
55,000 บาท

ตั้งไว้

5,000 บำท

ตั้งไว้

50,000 บำท

รวม 260,000 บาท
ตั้งไว้ 60,000 บำท

ตั้งไว้ 200,000 บำท

รวม 110,000 บาท
ตั้งไว้ 60,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท

งบลงทุน

รวม 57,400 บาท

ค่าครุภัณฑ์ (541000)
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน (410100)

รวม 57,400 บาท
รวม 17,000 บาท

(1) เก้ำอี้พนักงำนระดับ 4
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้พนักงำนระดับ 4 จำนวน 1 ตัว
เป็นเก้ำอี้บุนวมมีพนักพิง ปรับระดับกำรโยกหน้ำหลังได้ ปรับระดับสูงต่ำได้
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีรำคำตั้งไว้ใน
มำตรฐำนครุภัณฑ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง (00113)

ตั้งไว้ 3,000 บำท

(2) เก้ำอี้ทำงำน
ตั้งไว้ 2,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน จำนวน 1 ตัว
เป็นเก้ำอี้บุนวมมีพนักพิง ปรับระดับกำรโยกหน้ำหลังได้ ปรับระดับสูงต่ำได้
จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีรำคำตั้งไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
(3) ตู้เหล็กเก็บเอกสำรแบบบำนพับ 2 บำน
ตัง้ ไว้ 12,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตูเ้ ก็บเอกสำรแบบบำนพับ 2 บำน (มอก.) จำนวน 2 หลังๆ
ละ 6,000 บำท ด้ำนในมีชั้นปรับระดับได้ขนำดกว้ำง/ยำว/สูงไม่น้อยกว่ำ
45/90/180 ซม. จัดซื้อตำมรำคำท้องตลำด เนื่องจำกไม่มีรำคำตั้งไว้ในมำตรฐำนครุภัณฑ์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110) งำนบริหำรงำนคลัง(00113)
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)
รวม 40,400 บาท
(1)จัดซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวล แบบที่ 2 (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว)
ตั้งไว้ 30,000 บำท
จำนวน 1 ชุด
คุณลักษณะพื้นฐำน
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก ( 4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.4 GHz จำนวน 1 หน่วย
-หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB สำหรับแบบ L3
Cache Memory หรือ แบบ Smart Cache Memory
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ หรือดีกว่ำ ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มหี น่วยควำมจำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1GB หรือ
2)มีหน่วยประมวลเพือ่ แสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics

Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ
3)หน่วยประมวลผลเพือ่ แสดงภำพติดตั้งอยูบ่ นแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB
-มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2 TB
จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมำส์
-มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600:1 และมี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้วจำนวน 1 หน่วย
(รำยละเอียดและคุณลักษณะตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร)ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
(2)จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ (30 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 7,300 บำท
มีรำยละเอียดคุณลักษณะพื้นฐำน
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
-สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
-มีหน่ำยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น (รำยละเอียดและคุณลักษณะตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18
กุมภำพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)
(3)จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐำน
-มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)

ตั้งไว้ 3,100 บำท

สำมำรถสำรองไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 15 นำที (รำยละเอียดและคุณลักษณะตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18
กุมภำพันธ์ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร)
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ปรำกฏในแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป (00110)
งำนบริหำรงำนคลัง (00113)

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
งบด้าเนินการ (530000)
ค่าตอบแทน (531000)
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำรปฏิบัตงิ ำนของสมำชิก อปพร. ที่มีคำสั่งจำก
ผู้อำนวยกำรศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ตำบลน้ำพี้
ในกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ภำยในเขตและนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำพี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
(00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
ค่าใช้สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (320300)
(1)โครงกำรภัยแล้ง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรภัยแล้งในตำบลน้ำพี้ เช่น ค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง
ค่ำเบี้ยเลี้ยง/ค่ำตอบแทนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ทปี่ ฏิบัติงำน ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120)
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(2)โครงกำรแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบล
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแพทย์ฉกุ เฉินระดับตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120)
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(3)โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน
(00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
(4)โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำม โครงกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำ
ควำมสงบภำยใน (00120) งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

รวม 317,000 บาท
รวม 317,000 บาท
รวม 30,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท

รวม 287,000 บาท
รวม 287,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บำท

ตั้งไว้ 144,000 บำท

ตั้งไว้ 50,000 บำท

ตั้งไว้ 13,000 บำท

(5)โครงกำรฝึกอบรมเครือข่ำยอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรฝึกอบรมเครือข่ำยอำสำสมัครป้องกันไฟป่ำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน (00120)
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ตั้งไว้ 30,000 บำท

แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) (522000)
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล (220100)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
(00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)
(1)เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 1 คน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
(00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
(2)เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป
จำนวน 1 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)

รวม 533,300
รวม 402,300
รวม 402,300
ตั้งไว้ 253,680

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม 148,620 บาท
ตั้งไว้ 28,620 บำท

ตั้งไว้ 120,000 บำท

งบด้าเนินการ (530000)
ค่าตอบแทน (531000)
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)

รวม 131,000 บาท
รวม 36,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท

ค่าวัสดุ (533000)
ประเภทวัสดุส้านักงาน (330100)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ เครือ่ งเขียน
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ หนังสือพิมพ์ น้ำดื่มสำหรับบริกำรประชำชนในสำนักงำน
ผงหมึกสำหรับเครื่องถ่ำยเอกสำร ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)

รวม 95,000 บาท
ตั้งไว้ 20,000 บาท

ตั้งไว้

6,000 บาท

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
ตั้งไว้ 25,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี ตลับผงหมึก โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210) งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211)

ตั้งไว้ 50,000 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

รวม 3,685,039 บาท

งบด้าเนินการ (530000)

รวม 1,688,639 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม 693,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
เพื่อจ่ำยเป็น
(1)ค่ำจ้ำงเหมำคนทำควำมสะอำดศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็กบ้ำนป่ำไม้เนินสะอำด
เดือนละ 7,000 บำท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
(2)ค่ำจ้ำงเหมำรถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำไม้เนินสะอำด
เดือนละ 8,000 บำท จำนวน 12 เดือน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏใน
แผนงำนกำรศึกษำ(00210) งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (320300)
เพื่อจ่ำยเป็น
(1)งำนวันเด็กแห่งชำติ
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำร่วมงำนวันเด็กแห่งชำติ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
(2)โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ
-ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอำหำรกลำงวัน ให้กบั ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
ป่ำไม้เนินสะอำด (จำนวน 80 คน x 280 วันๆ ละ 20 บำท)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
-ค่ำพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้
ค่ำใช้จ่ำยในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำรเพื่อกำรเรียนรู้
ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยกำรศึกษำสื่อสำรเรียนรู้ ค่ำอุปกรณ์
กำรศึกษำค่ำกิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ
(00210)งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)

รวม 180,000 บาท
ตั้งไว้

84,000 บาท

ตั้งไว้

96,000 บาท

รวม 513,000 บาท
ตั้งไว้

30,000 บำท

รวม 468,000 บำท
ตั้งไว้ 448,000 บำท

ตั้งไว้

20,000 บำท

(3) โครงกำรป้องกันยำเสพติดในโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง
ตั้งไว้ 15,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรป้องกันยำเสพติดในโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง
ดังนี้ (1)โรงเรียนบ้ำนน้ำพี้มิตรภำพที่ 214 (2) โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำดุก
(3)โรงเรียนบ้ำนหนองหิน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
กำรศึกษำ(00210)งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
ค่าวัสดุ (533000)
รวม 995,639 บาท
ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสิ่งของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้กวำด สบู่ ผงซักฟอก
คูลเลอร์ หม้อหุงข้ำว แก้วน้ำ จำนรอง และเครื่องมือทำควำมสะอำด ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม) (330400)
ตั้งไว้ 975,639 บาท
เพื่อจ่ำยเป็น ค่ำอำหำรเสริมนมโรงเรียน แยกเป็น
(1)โรงเรียนบ้ำนน้ำพีม้ ิตรภำพที่ 214 (370คนx7.37 บำท x260 วัน) จำนวน 708,994 บำท
(2)โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำดุก (29คนx7.37 บำท x260 วัน) จำนวน 55,569 บำท
(3)โรงเรียนบ้ำนหนองหิน (24 คนx7.37 บำท x260 วัน) จำนวน 45,988 บำท
(4)ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนป่ำไม้เนินสะอำด (80คนx7.37 บำท x 280 วัน) จำนวน 165,088 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
งบลงทุน
รวม 304,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ (541000)
รวม 18,400 บาท
ประเภทครุภัณฑ์ส้านักงาน (410100)
ตั้งไว้ 8,400 บาท
(1) ตู้เก็บเอกสำรแบบกระจกบำนเลือ่ น
ตั้งไว้ 7,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อตู้กระจกบำนเลือ่ น จำนวน 2 หลังๆละ 3,500 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
(2)ชั้นวำงของแบบ 3 ชั้น
ตั้งไว้ 1,400 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อชั้นวำงของแบบ 3 ชั้น จำนวน 3 ชุด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)
ตั้งไว้ 4,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อที่นอนยำงพำรำ จำนวน 1 ชุดตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี Blu-Ray จำนวน 2 เครื่อง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(420900)
(1)โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ขนำด กว้ำง 3.30 เมตร ยำว 9 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่นอ้ ยกว่ำ
29.70 ตำรำงเมตร ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ
(00212) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 73 )

ตั้งไว้ 6,000 บาท

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 1,692,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ (561200)

รวม 286,000 บาท
รวม 286,000 บาท
ตั้งไว้ 286,000 บำท

รวม 1,692,000 บาท

โครงการอาหารกลางวัน
ตั้งไว้ 1,692,000 บาท
เพื่อสนับสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน ให้กับโรงเรียน 3 แห่ง แยกเป็น
(1)โรงเรียนบ้ำนน้ำพีม้ ิตรภำพที่ 214 (370คนx20 บำท x200 วัน) จำนวน 1,480,000 บำท
(2)โรงเรียนบ้ำนห้วยปลำดุก (29คนx20 บำท x200 วัน) จำนวน 116,000 บำท
(3)โรงเรียนบ้ำนหนองหิน (24 คนx20 บำท x200 วัน) จำนวน 96,000 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศึกษำ(00210)
งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและและนันทนาการ (00262)
งบด้าเนินการ (530000)
ค่าใช้สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
(1)โครงกำรไปร่วมงำนกำรแข่งขันกีฬำอำเภอทองแสนขัน
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรไปร่วมงำนกำรแข่งขันกีฬำ
อำเภอทองแสนขัน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)
(2)โครงกำรนำเยำวชนและนักกีฬำไปร่วมแข่งขันกีฬำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรนำเยำวชนและนักกีฬำไปร่วมแข่งขันกีฬำ
ในโอกำสต่ำงๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)
(3)โครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนต้ำนยำเสพติด
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนต้ำนยำเสพติด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)
งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (561200)
(1)โครงกำรแข่งขันฟุตบอลยุวชน รุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี
เพื่อสนับสนุนโครงกำรเงินอุดหนุนกำรจัดกำรแข่งขันฟุตบอลยุวชนรุ่นอำยุไม่เกิน
12 ปี ให้แก่ศูนย์กำรกีฬำแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ตงั้ จ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)
งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262)
หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบแล้วตามประกาศคณะกรรมการ
กระจายอ้านาจฯ ข้อ 8
ซึ่ง อบต.น้ำพี้ จะดำเนินกำรตรวจสอบงบประมำณโดยต้องคำนึงถึงสถำนะทำง
กำรคลังที่จะต้องใช้งบประมำณไปดำเนินงำนในภำรกิจหลักเพื่อกำรบริกำรสำธำรณะ
ซึ่งมีภำระด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน และตลอดจนกำร
แก้ไขปัญหำของประเทศชำติโดยรวมตำมแนวนโยบำยของรัฐเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะ
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณเป็นเงินอุดหนุนตำมข้อบัญญัติ

รวม 166,000 บาท
รวม 160,000 บาท
รวม 160,000 บาท
รวม 160,000 บาท
ตั้งไว้ 80,000 บำท

ตั้งไว้ 30,000 บำท

ตั้งไว้ 50,000 บำท

รวม 6,000 บาท
รวม 6,000 บาท
ตั้งไว้ 6,000 บำท

งานการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
งบด้าเนินการ(530000)
ค่าใช้สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
(1)โครงกำรประเพณีลอยกระทง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประเพณีลอยกระทง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

รวม 315,000 บาท
รวม 235,000 บาท
รวม 235,000 บาท

(2)โครงกำรประเพณีสงกรำนต์ วันผู้สงู อำยุและงำนบ่อเหล็กน้ำพี้ ประจำปี 2559
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรประเพณีสงกรำนต์ วันผูส้ ูงอำยุและงำนบ่อเหล็ก
ประจำปี 2559 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

ตั้งไว้ 80,000 บำท

(3)โครงกำรแห่เทียนเข้ำพรรษำ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรแห่เทียนเข้ำพรรษำ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)

ตั้งไว้

รวม 235,000 บาท
ตั้งไว้ 150,000 บำท

5,000 บำท

งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 80,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ (561200)
รวม 80,000 บาท
(1)โครงกำรจัดงำนพิธี รัฐพิธี อำเภอทองแสนขัน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ตั้งไว้ 20,000 บำท
เพื่อสนับสนุนโครงกำรจัดงำนพิธี รัฐพิธี อำเภอทองแสนขัน ประจำปี 2559
ให้กับทีท่ ำกำรปกครองอำเภอทองแสนขัน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260)
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
หมายเหตุ อบต.น้้าพี้จะสนับสนุนงบประมาณหลังจากคณะอนุกรรมการฯ
เห็นชอบโครงการแล้ว
ซึ่ง อบต.น้ำพี้ จะดำเนินกำรตรวจสอบงบประมำณโดยต้องคำนึงถึงสถำนะ
ทำงกำรคลังที่จะต้องใช้งบประมำณไปดำเนินงำนในภำรกิจหลักเพื่อกำรบริกำรสำธำรณะ
ซึ่งมีภำระด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่นกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชำชน และตลอดจนกำรแก้ไข
ปัญหำของประเทศชำติโดยรวมตำมแนวนโยบำยของรัฐเป็นเบื้องต้น ก่อนที่จะพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณเป็นเงินอุดหนุนตำมข้อบัญญัติ

(2)โครงกำรงำนเทศกำลลำงสำดหวำนและมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ตั้งไว้ 30,000 บำท
เพื่อสนับสนุนโครงกำรงำนเทศกำลลำงสำดหวำนและมหกรรมของดีเมืองอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559ให้กบั ที่ทำกำรปกครองอำเภอทองแสนขัน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
(00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบแล้วตามประกาศคณะกรรมการ
กระจายอ้านาจฯ ข้อ 8
ซึ่ง อบต.น้ำพี้ จะดำเนินกำรตรวจสอบงบประมำณโดยต้องคำนึง
ถึงสถำนะทำงกำรคลังทีจ่ ะต้องใช้งบประมำณไปดำเนินงำนในภำรกิจหลักเพื่อ
กำรบริกำรสำธำรณะ ซึ่งมีภำระด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน และตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำของประเทศชำติ
โดยรวมตำมแนวนโยบำยของรัฐเป็นเบื้องต้น ก่อนทีจ่ ะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
เป็นเงินอุดหนุนตำมข้อบัญญัติ
(3)โครงกำรงำนพระยำพิชัยดำบหักและงำนกำชำด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
ตั้งไว้ 30,000 บำท
เพื่อสนับสนุนโครงกำรร่วมกิจกรรมงำนพระยำพิชัยดำบหักและงำนกำชำด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ให้กบั ที่ทำกำรปกครองอำเภอทองแสนขัน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
(00260) งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น (00263)
หมายเหตุ คณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบแล้วตามประกาศคณะกรรมการ
กระจายอ้านาจฯ ข้อ 8
ซึ่ง อบต.น้ำพี้ จะดำเนินกำรตรวจสอบงบประมำณโดยต้องคำนึง
ถึงสถำนะทำงกำรคลังทีจ่ ะต้องใช้งบประมำณไปดำเนินงำนในภำรกิจหลักเพื่อ
กำรบริกำรสำธำรณะ ซึ่งมีภำระด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน และตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำของประเทศชำติ
โดยรวมตำมแนวนโยบำยของรัฐเป็นเบื้องต้น ก่อนทีจ่ ะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
เป็นเงินอุดหนุนตำมข้อบัญญัติ

งานวิชาการแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (00264)
งบด้าเนินการ(530000)
ค่าใช้สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)

รวม
รวม
รวม
รวม

989,699
742,199
574,800
574,800

บาท
บาท
บาท
บาท

(1)ค่ำจ้ำงเหมำคนสวน เดือนละ 7,000 บำท จำนวน 12 เดือน จำนวน 3 คน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
(00260) งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (00264)
(2)ค่ำจ้ำงเหมำคนทำควำมสะอำดห้องน้ำ เดือนละ 7,000 บำทจำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
(00260) งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (00264)
(3)ค่ำจ้ำงเหมำดูแลตู้บริจำคและประชำสัมพันธ์ เดือนละ 7,000 บำท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร(00260) งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (00264)
(4)ค่ำจ้ำงเหมำอยู่เวรยำม เดือนละ 5,900 บำท จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร(00260) งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (00264)
(5)ค่ำจ้ำงเหมำคนทำควำมสะอำด เดือนละ 7,000 บำทจำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
(00260) งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (00264)
ค่าวัสดุ (533000)

ตั้งไว้ 252,000 บาท

ประเภทวัสดุส้านักงาน (330100) (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้าพี้)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น ธูป เทียน ทองเปลว ฯลฯ ที่ใช้ใน
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนบ่อเหล็กน้ำพี้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร(00260) งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริม
กำรท่องเที่ยว (00264)

ตั้งไว้ 30,000 บาท

ตั้งไว้ 84,000 บาท

ตั้งไว้ 84,000 บาท

ตั้งไว้ 70,800 บาท

ตั้งไว้ 84,000 บาท

รวม 167,399 บาท

ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300) (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้าพี้) ตั้งไว้ 35,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้กวำด สบู่ ผงซักฟอก
คูลเลอร์ หม้อหุงข้ำว แก้วน้ำ จำนรอง และเครื่องมือทำควำมสะอำด ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
(00260) งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (00264)
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200) (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้าพี้) ตั้งไว้ 30,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น ฟิวส์ บัสลำส

สตำร์เตอร์ สำยไฟ หลอดไฟ ขำหลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร(00260)
งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (00264)
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (330600) (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้าพี้)
ตั้งไว้ 51,999 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ปูน ทรำย กระเบื้อง เหล็ก ท่อน้ำ
และอุปกรณ์ประปำ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร(00260)
งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (00264)
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100) (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้าพี้) ตั้งไว้ 20,400 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น สี พู่กัน
กระดำษโปสเตอร์ ป้ำยประชำสัมพันธ์ แผ่นพับ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร(00260)
งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (00264)
งบลงทุน

รวม 247,500 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 542000

รวม 247,500 บาท

ประเภทค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)

ตั้งไว้ 247,500 บาท

(1)โครงกำรปรับปรุงศำลเจ้ำพ่อบ่อเหล็กน้ำพี้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงศำลเจ้ำพ่อบ่อเหล็กน้ำพี้
(ตำมแบบ อบต.น้ำพี้)ตัง้ จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันทนำกำร(00260) งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
(00264) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 79 )

ตั้งไว้ 66,000 บำท

(2)โครงกำรปรับปรุงอำคำรพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนบ่อเหล็กน้ำพี้
ตั้งไว้ 181,500 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรปรับปรุงอำคำรพิพิธภัณฑ์พื้นบ้ำนบ่อเหล็กน้ำพี้
(ตำมแบบ อบต.น้ำพี้)ตัง้ จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร(00260) งำนวิชำกำรแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว (00264)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 79 )

แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
งบบุคลากร (520000)
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) (522000)
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)

รวม
รวม
รวม
รวม

934,100
527,700
527,700
506,280

บาท
บาท
บาท
บาท

(1)เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 1 คน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (00220)
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)
(2)เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป
จำนวน 3 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (00220)
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเพิ่มต่ำงๆ หรือค่ำครองชีพพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
จำนวน 1 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (00220)
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)
งบด้าเนินการ (530000)
ค่าใช้สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
(1)โครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบำดอื่นๆ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบำดอื่นๆ
เช่นค่ำวัสดุ ,ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนพ่นหมอกควัน ฯลฯตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (00220)งำนบริกำรสำธำรณสุขและ
งำนสำธำรณสุขอื่น (00223)
ค่าวัสดุ (533000)
ประเภทวัสดุส้านักงาน (330100)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ เครือ่ งเขียน
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน
งำนสำธำรณสุข (00220)งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นซีดี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผน
งำนสำธำรณสุข (00220)งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)

ตั้งไว้ 146,280 บำท

ตั้งไว้ 360,000 บำท
ตั้งไว้ 21,420 บาท

รวม 245,000 บาท
รวม 200,000 บาท
รวม 200,000 บาท
ตั้งไว้ 200,000 บำท

รวม 45,000 บาท
ตั้งไว้ 10,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำอุปกรณ์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ เช่น ค่ำวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ ค่ำกระบอกฉีดยำ ค่ำเข็มฉีดยำ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (00220)
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)

ตั้งไว้ 25,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์ (541000)
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)

รวม 26,400 บาท
รวม 26,400 บาท
รวม 26,400 บาท

(1)จัดซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว)
ตั้งไว้ 16,000 บำท
คุณลักษณะพื้นฐำน
-มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก (2 Core) มีควำมเร็ว
สัญญำณนำฬิกำพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.0 GHz หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
-มีหน่วยควำมจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 GB
จำนวน 1 หน่วย
-มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จำนวน 1 หน่วย
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่ำ จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-มีแป้นพิมพ์และเมำส์
-มีจอภำพแบบ LCD หรือดีกว่ำ มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 600 : 1 และ
มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 18.5 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย(รายละเอียดและคุณลักษณะตาม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์
2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)
(2)จัดซื้อเครือ่ งพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขำวดำ(30 หน้ำ/นำที) จำนวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐำน
-มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x600 dpi
-มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงไม่น้อยกว่ำ 30 หน้ำต่อนำที
-สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้
-มีหน่ำยควำมจำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 MB

ตั้งไว้ 7,300 บำท

-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง
-สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter,Legal และ Custom โดยมีถำดใส่กระดำษได้
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น (รำยละเอียดและคุณลักษณะตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์
2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)
(3)จัดซื้อเครือ่ งสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง
ตั้งไว้ 3,100 บำท
คุณลักษณะพื้นฐำน
-มีกำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 800 VA (480 Watts)
-สำมำรถสำรองไฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำ 15 นำที (รำยละเอียดและคุณลักษณะตำม
เกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 18 กุมภำพันธ์
2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (00220) งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)
งบเงินอุดหนุน (560000)
เงินอุดหนุน (561000)
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(610400)
(1)โครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข (อสม.) ตำบลน้ำพี้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนในโครงกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข (อสม.) ตำบลน้ำพี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสำธำรณสุข (00220)
งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น (00223)

รวม 135,000 บาท
รวม 135,000 บาท
รวม 135,000 บาท
ตั้งไว้ 135,000 บำท

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (00232)
รวม 673,080 บาท
งบบุคลากร (520000)
รวม 397,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) (522000)
รวม 397,080 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล (220100)
ตั้งไว้ 236,640 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
ตำแหน่งนักพัฒนำชุมชน ตัง้ จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (00232)
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง(220600)
ตั้งไว้ 136,440 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 1 คน
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (00232)
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
ตั้งไว้ 24,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเพิ่มต่ำงๆ หรือค่ำครองชีพพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
จำนวน 1 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (00232)
งบด้าเนินการ (530000)
ค่าตอบแทน (531000)

รวม 4,000 บาท
รวม 4,000 บาท

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (00232)
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(542000)
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900)
(1)โครงกำรก่อสร้ำงทำงลำดสำหรับผู้พกิ ำร อบต.น้ำพี้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงทำงลำดสำหรับผู้พิกำร อบต.น้ำพี้
ขนำดกว้ำง 1 เมตร ยำว 6 เมตรตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำน
สังคมสงเครำะห์ (00230) งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (00232)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 71)

ตัง้ ไว้ 4,000 บาท

รวม
รวม
รวม
ตั้งไว้

257,000 บาท
257,000 บาท
257,000 บาท
51,500 บำท

(2)โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำสำหรับผู้พิกำร อบต.น้ำพี้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ำสำหรับผูพ้ ิกำร อบต.น้ำพี้
ขนำด กว้ำง 4 เมตร ยำว 4 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่ำ 16 ตำรำงเมตร
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (00232)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 71)

ตั้งไว้ 205,500 บำท

งบเงินอุดหนุน (560000)

รวม 15,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000)
รวม 15,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์(610400)
รวม 15,000 บาท
(1)โครงกำรสนับสนุนกิง่ กำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งไว้ 15,000 บำท
เพื่อสนับสนุนโครงกำรสนับสนุนกิง่ กำชำดจังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230)งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (00232)
หมายเหตุ อบต.น้้าพี้จะสนับสนุนงบประมาณหลังจากคณะอนุกรรมการฯ
เห็นชอบโครงการแล้ว
ซึ่ง อบต.น้ำพี้ จะดำเนินกำรตรวจสอบงบประมำณโดยต้องคำนึง
ถึงสถำนะทำงกำรคลังทีจ่ ะต้องใช้งบประมำณไปดำเนินงำนในภำรกิจหลักเพื่อ
กำรบริกำรสำธำรณะ ซึ่งมีภำระด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน และตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำของประเทศชำติ
โดยรวมตำมแนวนโยบำยของรัฐเป็นเบื้องต้น ก่อนทีจ่ ะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
เป็นเงินอุดหนุนตำมข้อบัญญัติ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)

รวม 250,000 บาท

งบด้าเนินการ (530000)

รวม 195,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม 195,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)

รวม 195,000 บาท

(1)โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนตำมแนวทำง
เศรษฐกิจพอเพียง ตัง้ จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)
(2)โครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)
(3)โครงกำรส่งเสริมอำชีพประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมอำชีพประชำชนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)
(4)โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กบั สตรีตำบลน้ำพี้
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กบั สตรีตำบลน้ำพี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)
(5)โครงกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
เป็นเงิน 12,519 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงิน 7,481 บำท ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)
(6)โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กบั ประชำชน ตำมพระรำชดำริ
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชน ตำมพระรำชดำริ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตั้งไว้ 30,000 บำท

ตัง้ ไว้ 30,000 บำท

ตั้งไว้ 30,000 บำท

ตัง้ ไว้ 30,000 บำท

ตั้งไว้ 20,000 บำท

ตั้งไว้ 30,000 บำท

(7)โครงกำรอบรมให้ควำมรู้กบั เยำวชนเกีย่ วกับยำเสพติด
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรอบรมให้ควำมรู้กบั เยำวชนเกี่ยวกับยำเสพติด
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)
(8)โครงกำรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและหมูบ่ ้ำนรักษำศีล 5
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในโครงกำรแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและหมู่บ้ำนรักษำศีล 5
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)
งบเงินอุดหนุน(560000)
เงินอุดหนุน (561000)
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)
(1)โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559
เพื่อสนับสนุนโครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติด
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ให้กับที่ว่ำกำรอำเภอทองแสนขัน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน(00252)
หมายเหตุ อบต.น้้าพี้จะสนับสนุนงบประมาณหลังจากคณะอนุกรรมการฯ
เห็นชอบโครงการแล้ว
ซึ่ง อบต.น้ำพี้ จะดำเนินกำรตรวจสอบงบประมำณโดยต้องคำนึง
ถึงสถำนะทำงกำรคลังทีจ่ ะต้องใช้งบประมำณไปดำเนินงำนในภำรกิจหลักเพื่อ
กำรบริกำรสำธำรณะ ซึ่งมีภำระด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน และตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำของประเทศชำติ
โดยรวมตำมแนวนโยบำยของรัฐเป็นเบื้องต้น ก่อนทีจ่ ะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
เป็นเงินอุดหนุนตำมข้อบัญญัติ
(2)โครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด กำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด
และส่งเสริมควำมเข้มแข็งของหมู่บ้ำน ตำบล อย่ำงยั่งยืน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
เพื่อสนับสนุนโครงกำรศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดและส่งเสริมควำม
เข้มแข็งของหมู่บ้ำน ตำบล อย่ำงยั่งยืน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559 ให้กับที่ว่ำกำร
อำเภอทองแสนขัน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(00250)งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)

ตั้งไว้ 15,000 บำท

ตั้งไว้ 10,000 บำท

รวม 55,000 บาท
รวม 55,000 บาท
รวม 55,000 บาท
ตั้งไว้ 5,000 บำท

ตั้งไว้ 20,000 บำท

หมายเหตุ อบต.น้้าพี้จะสนับสนุนงบประมาณหลังจากคณะอนุกรรมการฯ
เห็นชอบโครงการแล้ว
ซึ่ง อบต.น้ำพี้ จะดำเนินกำรตรวจสอบงบประมำณโดยต้องคำนึง
ถึงสถำนะทำงกำรคลังทีจ่ ะต้องใช้งบประมำณไปดำเนินงำนในภำรกิจหลักเพื่อ
กำรบริกำรสำธำรณะ ซึ่งมีภำระด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน และตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำของประเทศชำติ
โดยรวมตำมแนวนโยบำยของรัฐเป็นเบื้องต้น ก่อนทีจ่ ะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
เป็นเงินอุดหนุนตำมข้อบัญญัติ
(3)โครงกำรปฏิบัติกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อสนับสนุนโครงกำรปฏิบัติกำรพลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250)
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252)
หมายเหตุ อบต.น้้าพี้จะสนับสนุนงบประมาณหลังจากคณะอนุกรรมการฯ
เห็นชอบโครงการแล้ว
ซึ่ง อบต.น้ำพี้ จะดำเนินกำรตรวจสอบงบประมำณโดยต้องคำนึง
ถึงสถำนะทำงกำรคลังทีจ่ ะต้องใช้งบประมำณไปดำเนินงำนในภำรกิจหลักเพื่อ
กำรบริกำรสำธำรณะ ซึ่งมีภำระด้ำนกำรบริหำรทั่วไป ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชำชน และตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำของประเทศชำติ
โดยรวมตำมแนวนโยบำยของรัฐเป็นเบื้องต้น ก่อนทีจ่ ะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
เป็นเงินอุดหนุนตำมข้อบัญญัติ

ตั้งไว้ 30,000 บำท

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
รวม 1,529,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) (522000)
รวม 1,182,720 บาท
ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต้าบล (220100)
ตั้งไว้ 709,380 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงำนส่วนตำบล
จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
(1)ตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง
(2)ตำแหน่งนำยช่ำงโยธำ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ประเภทเงินประจ้าต้าแหน่ง (220300)
ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองช่ำง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง
(220600)
รวม 385,920 บาท
(1)เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ จำนวน 2 คน
ตั้งไว้ 265,920 บำท
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
(2)เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงและเงินเพิ่มค่ำครองชีพชั่วครำวของพนักงำนจ้ำงทั่วไป
จำนวน 1 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
ตั้งไว้ 120,000 บำท
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220700)
ตั้งไว้ 45,420 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงินเพิ่มต่ำงๆ หรือค่ำครองชีพพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ
จำนวน 2 คน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
งบด้าเนินการ (530000)
รวม 347,000 บาท
ค่าตอบแทน (531000)
รวม 42,000 บาท
ประเภทค่าเช่าบ้าน (310400)
ตั้งไว้ 42,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนตำบลภำยในกองช่ำง
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่าใช้สอย (532000)
รวม 90,000 บาท
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
รวม 40,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็น
(1)ค่ำลงทะเบียนอบรม และค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ตั้งไว้ 40,000 บำท

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนฝึกอบรมของผู้บริหำร สมำชิกสภำ
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง รวมถึงค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ
ตัง้ จ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)
(1)ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร สำหรับเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ
ค่ำเช่ำที่พักและค่ำใช้จ่ำย อื่น ๆ ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำ
ของพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนจ้ำง คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำ ในประเทศ
และต่ำงประเทศ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน(00240)
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ค่าวัสดุ (533000)
ประเภทวัสดุส้านักงาน (330100)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น กระดำษ เครื่องเขียน
สิ่งพิมพ์ต่ำงๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุมชน (00240)งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (410600)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น ฟิวส์ บัสลำส สตำร์เตอร์
สำยไฟ หลอดไฟ ขำหลอดไฟ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำน
เคหะและชุมชน (00240)งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (331500)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ค่ำปูนซีเมนต์ ทรำย เหล็ก ตะปู ท่อระบำยน้ำ
ขนำดต่ำงๆ ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
(00240)งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสี พู่กัน กระดำษโปสเตอร์ ฟิล์มถ่ำยรูป ล้ำงรูป
แผ่นซีดี ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน
(00240)งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี หมึกพิมพ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน (00241)

รวม 50,000 บาท
ตั้งไว้ 50,000 บำท

รวม 215,000 บาท
ตั้งไว้ 30,000 บาท

ตั้งไว้ 50,000 บาท

ตั้งไว้ 100,000 บาท

ตั้งไว้ 10,000 บาท

ตั้งไว้ 25,000 บาท

งานไฟฟ้าและถนน(00242)
งบด้าเนินการ (530000)
ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสนับสนุน ให้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกำรนำเครื่องจักร เข้ำมำดำเนินกำรในเขตพื้นที่ตำบลน้ำพี้
เช่น ก่อสร้ำงถนน ซ่อมแซมถนน ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำ ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนไฟฟ้ำและถนน(00242)

รวม 3,254,500 บาท
รวม 500,000 บาท
ตั้งไว้ 500,000 บาท

งบลงทุน
รวม 2,754,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)
รวม 2,754,500 บาท
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (420900
รวม 2,754,500 บาท
(1)โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนป้ำลวน-สำยหลังโรงเรียน หมู่ที่ 1 ตั้งไว้ 328,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนป้ำลวน-สำยหลัง
โรงเรียน หมู่ที่ 1 ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 200 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ600 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ อบต.น้ำพี)้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนไฟฟ้ำและถนน(00242)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 36)
(2)โครงกำรก่อสร้ำงลำนตำกพืชผลกำรเกษตร วัดน้ำพี้ หมู่ที่ 2
ตั้งไว้ 327,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงลำนตำกพืชผลกำรเกษตร วัดน้ำพี้ หมู่ที่ 2
ขนำดกว้ำง 30 เมตร ยำว 20 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
600 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ อบต.น้ำพี)้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนไฟฟ้ำและถนน(00242)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 70)
(3)โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น บริเวณวังหมำ หมู่ที่ 3
ตั้งไว้ 256,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ำล้น บริเวณวังหมำ หมู่ที่ 3
ขนำดสันฝำยกว้ำง 4 เมตร ยำว 16 เมตร สูง 2.50 เมตร (ตำมแบบ อบต.น้ำพี้)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนไฟฟ้ำและถนน(00242)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 59)
(4)โครงกำรขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมวำงระบบท่อประปำบ้ำนผู้ช่วยทองคำ หมูท่ ี่ 4
ตัง้ ไว้ 86,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมวำงระบบท่อประปำบ้ำนผู้ช่วยทองคำ
หมู่ที่ 4 (ตำมแบบ อบต.น้ำพี้) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนไฟฟ้ำและถนน(00242)

(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 59)
(5)โครงกำรย้ำยประปำหอสูง หมู่ที่ 4
ตั้งไว้ 87,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรย้ำยประปำหอสูง หมู่ที่ 4 ขนำด 10 ลูกบำศก์เมตร
(ถังไฟเบอร์กลำส 4 ลูก ) (ตำมแบบ อบต.น้ำพี้) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนไฟฟ้ำและถนน(00242)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 59)
(6)โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยบัว คำวัย-บ้ำนนำยมืน สุขโข หมูท่ ี่ 4 ตั้งไว้ 61,500 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยบัว คำวัยบ้ำนนำยมืน สุขโข หมูท่ ี่ 4 ขนำดกว้ำง 2.50 เมตร ยำว 45 เมตร หนำ 0.15 เมตร
หรือ มีพื้นทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 112.50 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ อบต.น้ำพี้)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนไฟฟ้ำและถนน(00242) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 42)
(7)โครงกำรก่อสร้ำงฝำยหลังแอ่น บริเวณประปำหมูบ่ ้ำน หมู่ที่ 5
ตั้งไว้ 189,500 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงฝำยหลังแอ่น บริเวณประปำหมู่บ้ำน หมูท่ ี่ 5
ขนำดสันฝำยกว้ำง 5 เมตร ยำว 20 เมตร สูง 2.50 เมตร (ตำมแบบ อบต.น้ำพี้)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนไฟฟ้ำและถนน(00242) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 62)
(8)โครงกำรก่อสร้ำงฝำยหลังแอ่น สำยดงกระโดน หมูท่ ี่ 5
ตั้งไว้ 108,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงฝำยหลังแอ่น สำยดงกระโดน หมู่ที่ 5
ขนำดสันฝำยกว้ำง 4 เมตร ยำว 14 เมตร สูง 2.50 เมตร (ตำมแบบ อบต.น้ำพี้)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนไฟฟ้ำและถนน(00242) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 62)
(9)โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุวัดหนองหิน หมูท่ ี่ 6
ตั้งไว้ 307,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบเมรุวัดหนองหิน
หมู่ที่ 6 มีพื้นทีเ่ ทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ 858 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ อบต.น้ำพี้)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนไฟฟ้ำและถนน(00242) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 48)
(10)โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยโนนดินแดง หมู่ที่ 7
ตั้งไว้ 331,500 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยโนนดินแดง หมู่ที่ 7
ขนำดกว้ำง 6 เมตร ยำว 100 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ
600 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ อบต.น้ำพี)้ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏใน
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนไฟฟ้ำและถนน(00242)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 50)

(11)โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยประหยัด-บ้ำนนำยสมนึก หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 97,500 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยประหยัดบ้ำนนำยสมนึก หมู่ที่ 8 ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 60 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่ำ180 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ อบต.น้ำพี้)
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนไฟฟ้ำและถนน(00242)(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 55)
(12)โครงกำรขยำยไฟฟ้ำรำยทำงในพื้นที่ หมูท่ ี่ 8
ตั้งไว้ 284,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรขยำยไฟฟ้ำรำยทำงในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนไฟฟ้ำและถนน(00242)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 66)
(13)โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยแมว-บ้ำนนำงบุญรอด หมูท่ ี่ 9 ตั้งไว้ 141,500 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สำยบ้ำนนำยแมว-บ้ำนนำงบุญรอด
หมู่ที่ 9 ขนำดกว้ำง 3 เมตร ยำว 85 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่ำ 255 ตำรำงเมตร (ตำมแบบ อบต.น้ำพี้) ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนไฟฟ้ำและถนน(00242)
(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 56)
(14)โครงกำรขยำยไฟฟ้ำระหว่ำงบ้ำนนำยเจนจบ – บ้ำนนำยวิมล (ถนนสำยบ่อเหล็กน้ำพี)้ หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 150,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำโครงกำรขยำยไฟฟ้ำระหว่ำงบ้ำนนำยเจนจบ – บ้ำนนำยวิมล
(ถนนสำยบ่อเหล็กน้ำพี)้ หมู่ที่ 9 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนเคหะ
และชุมชน (00240)งำนไฟฟ้ำและถนน(00242) (แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 67)

งานก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
งบด้าเนินการ (530000)
ค่าใช้สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
(1)ค่ำจ้ำงเหมำตัดหญ้ำและกำจัดสิง่ ปฏิกลู
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำตัดหญ้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู (00244)

รวม
รวม
รวม
รวม
ตั้งไว้

175,000
175,000
170,000
170,000
20,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บำท

(2)ค่ำธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู (00244)

ตั้งไว้ 120,000 บำท

(3)โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยเชิงบูรณำกำร
ตั้งไว้ 30,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยเชิงบูรณำกำร
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู (00244)(แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ.2559-2561 หน้ำ 88 )
ค่าวัสดุ (533000)
ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330300)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซือ้ สิง่ ของเครื่องใช้ต่ำงๆ เช่น แปรง ไม้กวำด สบู่ ผงซักฟอก
คูลเลอร์ หม้อหุงข้ำว แก้วน้ำจำนรอง และเครือ่ งมือทำควำมสะอำด ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนเคหะและชุมชน (00240)
งำนกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู (00244)

รวม 5,000 บาท
ตั้งไว้ 5,000 บาท

แผนงานการเกษตร (00320)
งานส่งเสริมการเกษตร (00321)
งบด้าเนินการ (530000)
ค่าใช้สอย (532000)
ประเภทรายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น (320300)

รวม 93,037 บาท
รวม 93,037 บาท
รวม 35,000 บาท

(1)โครงกำรรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สเี ขียว
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นทีส่ ีเขียว
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320)
งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321)

ตั้งไว้ 35,000 บำท

ค่าวัสดุ (533000)
ประเภทวัสดุการเกษตร (331000)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพันธุ์ไม้ต่ำงๆ เมล็ดพืช กระถำง ยำฆ่ำแมลง พันธุ์สัตว์น้ำ
พันธุ์ปลำ อุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุ์พืช อำหำรสัตว์ ปุ๋ย ฯลฯ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนกำรเกษตร (00320)
งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321)

รวม 58,037 บาท
ตั้งไว้ 58,037 บาท

รวม 35,000 บาท

แผนงานการพาณิชย์ (00330)
งานตลาดสด (00333)

รวม 72,000 บาท

งบด้าเนินการ (530000)

รวม 72,000 บาท

ค่าใช้สอย (532000)

รวม 72,000 บาท

ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)
(1)ค่ำจ้ำงเหมำคนดูแลตลำดสด
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำคนดูแลตลำดสด ตัง้ จ่ำยจำกเงินรำยได้
ปรำกฏในแผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) งำนตลำดสด (00333)

รวม 72,000 บาท
ตั้งไว้ 72,000 บำท

แผนงานงบกลาง (00410)
งานงบกลาง (00411)
ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรให้กำรสงเครำะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง
และทำกำรวินิจฉัยแล้ว อัตรำคนละ 500 บำทต่อเดือน จำนวน 12 เดือน
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง(00410) งำนงบกลำง (00411)
ประเภทเงินส้ารองจ่าย (111000)
เพื่อจ่ำยในกรณีฉุกเฉินหรือตำมควำมจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนอันเป็นส่วนรำชกำรและช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือภัยธรรมชำติทั้งสำรอง
จ่ำยในหมวดรำยจ่ำยต่ำงๆ ซึ่งวงเงินไม่พอใช้ระหว่ำงปีงบประมำณ
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง(00410) งำนงบกลำง (00411)
ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)

รวม 953,862 บาท
ตั้งไว้ 60,000 บาท

ตั้งไว้ 500,000 บาท

รวม 234,862 บาท

(1)เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตั้งไว้ 100,000 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนำยจ้ำง โดยคำนวณตั้งจ่ำยใน
อัตรำร้อยละ 5 ของค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ที่ อบต.จะต้องจ่ำยให้แก่พนักงำน
ทั้งหมดในปีงบประมำณ พ.ศ.2559ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง(00410)
งำนงบกลำง (00411)
(2)โครงกำรจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น
ตั้งไว้ 89,622 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)ในกำรพัฒนำ
ระบบหลักประกันสุขภำพให้แก่ประชำชน ให้บริกำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค
และฟื้นฟูสมรรถภำพแก่ประชำชน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง
(00410) งำนงบกลำง (00411)
(3)สมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลน้ำพี้
ตั้งไว้ 45,240 บำท
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตำบลน้ำพี้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง(00410) งำนงบกลำง (00411)
ประเภทเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 159,000 บาท
เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท) โดย
คำนวณตัง้ จ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของประมำณกำรรำยรับประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ทั้งนี้ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ำยขำดจำกเงินสะสม และเงินทีม่ ีผอู้ ุทิศให้
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ ปรำกฏในแผนงำนงบกลำง(00410) งำนงบกลำง (00411)

ภาคผนวก
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