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     องค์การบริหารส่วนต าบลพิปนู 
      อ าเออพิปูน   จังหวันนครศรธรรรมราช 

 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เรื่อง   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 

 

************************ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ได้จัดท า (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖3 และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เมื่อ
วันอังคาร ที่  20 สิงหาคม 2561  และวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 และนายอ าเภอพิปูน ได้อนุมัติ
ร่างข้อบัญญัติดังกล่าว เมื่อวันที่ 19  กันยายน  2562  แล้วนั้น 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน
จึงลงนามประกาศใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3 ต่อไป 

 ทั้งนี้  มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   19  เดอืน กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

  
(นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 

 



พ้ืนที่ 42.00 ตารางกโิลเมตร

ประชากรท ัง้หมด 2,834 คน

ชาย 1,422 คน

หญงิ 1,412 คน

ขอ้มูล ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลพปิูน

เขต/อ าเภอ พปิูน    จงัหวดันครศรีธรรมราช

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

254  หมูท่ี ่ 4    ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล พปิูน

  เขต/อ าเภอ พปิูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช  80270



อ าเภอพปิูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ส่วนที ่1

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลพปิูน



จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลพิปูน

              บดัน้ีถงึเวลาทีค่ณะผูบ้รหิารขององค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู จะไดเ้สนอรา่งขอ้บญัญตั ิงบประมาณรายจา่ยประจ าปีตอ่สภา

องค์การบรหิารสว่นต าบลพปินูอกีคร ัง้หนึง่ ฉะนัน้ ในโอกาสน้ี คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลพปินูจงึขอช้ีแจงใหท้า่นประธานและ

สมาชกิทุกทา่นไดท้ราบถงึสถานะการคลงัตลอดจนหลกัการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดงัตอ่ไปน้ี

1. สถานะการคลงั

1.1 งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มสีถานะการเงนิ ดงัน้ี

1.1.1 เงนิฝากธนาคาร จ านวน 6,859,735.43 บาท

1.1.2 เงนิสะสม จ านวน 456,987.30 บาท

1.1.3 เงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 3,405,352.60 บาท

1.1.4 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจา่ย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ดก้อ่หน้ีผูกพนั จ านวน 7 โครงการ รวม 719,377.60 บาท

1.2 เงนิกูค้งคา้ง จ านวน 0.00 บาท

2. การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรบัจรงิ จ านวน 21,548,549.86 บาท ประกอบดว้ย

หมวดภาษีอากร 48,711.62 บาท

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 55,115.90 บาท

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 22,918.03 บาท

หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 บาท

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 1,000.00 บาท

หมวดรายไดจ้ากทุน 0.00 บาท

หมวดภาษีจดัสรร 12,482,430.3

1

บาท

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 8,938,374.00 บาท

(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 30,700.00 บาท

(3) รายจา่ยจรงิ จ านวน 17,941,052.59 บาท ประกอบดว้ย

งบกลาง 3,882,223.00 บาท

งบบคุลากร 4,516,595.80 บาท

งบด าเนนิงาน 5,315,488.79 บาท

งบลงทุน 3,425,650.00 บาท

งบรายจา่ยอืน่ 22,095.00 บาท

งบเงนิอดุหนุน 779,000.00 บาท

(4) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิอดุหนุนทีร่ฐับาลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ านวน 30,700.00 บาท

(5) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิสะสม จ านวน 742,200.00 บาท

(6) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน 0.00 บาท

(7) รายจา่ยทีจ่า่ยจากเงนิกู ้จ านวน 2,934,000.00 บาท



รายรบัจรงิ ปี  2561

41,111.14

73,550.66

34,359.72

8,000.00

157,021.52

14,661,823.79

14,661,823.79

8,573,148.00

8,573,148.00

23,391,993.31

รวมรายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 8,450,000.00 8,575,000.00

รวม 22,700,000.00 23,412,000.00

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป 8,450,000.00 8,575,000.00

หมวดภาษีจดัสรร 14,073,700.00 14,673,500.00

รวมรายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่

14,073,700.00 14,673,500.00

รวมรายได้จดัเก็บเอง 176,300.00 163,500.00

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 53,600.00 35,000.00

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 7,000.00 8,000.00

หมวดภาษีอากร 39,400.00 46,965.00

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 76,300.00 73,535.00

ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จดัเก็บเอง

องค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู

อ าเภอพปินู  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



รายจ่ายจรงิปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

งบกลาง 6,128,280.00 5,007,170.00 5,859,212.00

งบบคุลากร 5,754,349.00 6,673,307.00 6,405,952.00

งบด าเนนิงาน 5,719,592.26 5,692,113.00 6,277,636.00

งบลงทุน 2,673,200.00 3,973,410.00 3,493,200.00

งบรายจา่ยอืน่ 23,220.00 60,000.00 60,000.00

งบเงนิอดุหนุน 1,179,000.00 1,294,000.00 1,316,000.00

21,477,641.26 22,700,000.00 23,412,000.00

21,477,641.26 22,700,000.00 23,412,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ

รวม

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย

จ่ายจากงบประมาณ



 

ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพปิูน

อ าเภอพปิูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ส่วนที ่2

ขอ้บญัญตัิ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563



บนัทกึหลกัการและเหตุผล

ประกอบรา่งขอ้บญัญตั ิ งบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ องค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู

อ าเภอพปินู  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ด้าน ยอดรวม

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป 8,761,251

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 215,000

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา 2,602,977

แผนงานสาธารณสขุ 437,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,476,560

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 145,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 815,000

ด้านการเศรษฐกจิ

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้ 23,412,000

แผนงานการเกษตร 20,000

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง 5,859,212



4,310,020 5,273,020

1,879,920 1,879,920

2,430,100 3,393,100

2,494,991 3,351,991

292,000 529,000

1,490,000 2,010,000

402,991 502,991

310,000 310,000

71,240 81,240

71,240 81,240

30,000 30,000

30,000 30,000

25,000 25,000

25,000 25,000

6,931,251 8,761,251

130,000 215,000

130,000 215,000

130,000 215,000

งบบุคลากร 963,000

    เงนิเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 963,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู

อ าเภอพปินู  จงัหวดันครศรีธรรมราช

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งาน

งานบรหิารท ั่วไป งานบรหิารงานคลงั รวมงบ

    คา่วสัดุ 100,000

    คา่สาธารณูปโภค 0

งบลงทุน 10,000

งบด าเนินงาน 857,000

    คา่ตอบแทน 237,000

    คา่ใช้สอย 520,000

รวมงบ

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0

                                             รวม 1,830,000

    คา่ครุภณัฑ์ 10,000

งบรายจ่ายอืน่ 0

    รายจา่ยอืน่ 0

งบด าเนินงาน 85,000

    คา่ใช้สอย 85,000

                                             รวม 85,000

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบั

อคัคีภยั



556,932

556,932

1,050,045

86,000

416,010

548,035

996,000

996,000

2,602,977

207,000 227,000

144,000 144,000

63,000 63,000

0 20,000

210,000 210,000

210,000 210,000

417,000 437,000

งบบุคลากร 556,932

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 556,932

งบด าเนินงาน 1,050,045

แผนงานการศกึษา

งาน
งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศกึษา
รวมงบ

รวมงบ

งบเงนิอุดหนุน 996,000

    เงนิอดุหนุน 996,000

                                             รวม 2,602,977

    คา่ตอบแทน 86,000

    คา่ใช้สอย 416,010

    คา่วสัดุ 548,035

งบด าเนินงาน 20,000

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

แผนงานสาธารณสุข

งาน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข
งานบรกิารสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอืน่

                                             รวม 20,000

    คา่วสัดุ 20,000

งบเงนิอุดหนุน 0

    เงนิอดุหนุน 0



20,000

20,000

60,000

60,000

80,000

576,000 576,000

576,000 576,000

458,600 458,600

58,600 58,600

100,000 100,000

300,000 300,000

137,000 3,411,960

137,000 137,000

0 3,274,960

30,000 30,000

30,000 30,000

1,201,600 4,476,560

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งาน
งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคม

สงเคราะห์
รวมงบ

รวมงบ

    เงนิอดุหนุน 60,000

                                             รวม 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งบด าเนินงาน 20,000

    คา่ใช้สอย 20,000

งบเงนิอุดหนุน 60,000

งบบุคลากร 0

    เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 0

งบด าเนินงาน 0

งาน
งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน
งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน 3,274,960

    คา่ครุภณัฑ์ 0

    คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 3,274,960

    คา่ตอบแทน 0

    คา่ใช้สอย 0

    คา่วสัดุ 0

งบรายจ่ายอืน่ 0

    รายจา่ยอืน่ 0

                                             รวม 3,274,960



145,000

145,000

145,000

480,000 790,000

420,000 730,000

60,000 60,000

0 25,000

0 25,000

480,000 815,000

20,000

20,000

20,000

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งาน
งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน
รวมงบ

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งาน

งานกีฬาและนนัทนาการ งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ รวมงบ

งบด าเนินงาน 145,000

    คา่ใช้สอย 145,000

                                             รวม 145,000

งบเงนิอุดหนุน 25,000

    เงนิอดุหนุน 25,000

                                             รวม 335,000

งบด าเนินงาน 310,000

    คา่ใช้สอย 310,000

    คา่วสัดุ 0

งบด าเนินงาน 20,000

    คา่ใช้สอย 20,000

                                             รวม 20,000

แผนงานการเกษตร

งาน

งานส่งเสรมิการเกษตร รวมงบ



5,859,212

5,859,212

5,859,212

งบกลาง 5,859,212

    งบกลาง 5,859,212

                                             รวม 5,859,212

แผนงานงบกลาง

งาน

งบกลาง รวมงบ



ยอดรวม

8,761,251

215,000

2,602,977

437,000

80,000

4,476,560

145,000

815,000

20,000

5,859,212

23,412,000

ยอดรวม

0

(นายศลิปชยั  เรือนสงู)

ต าแหน่ง นายอ าเภอพปินู

(ลงนาม)............ศลิปชยั  เรือนสงู..........................

อนุมตัิ

(นายทรงศกัดิ ์ คเชนทร์)

ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู

        (ลงนาม).........ทรงศกัดิ ์ คเชนทร์................

ประกาศ ณ วนัที ่..................19  กนัยายน  2562...............................................

ขอ้ 7. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลพปินูมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

งบ

รวมรายจ่าย

ขอ้ 6. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลพปินูปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบการเบกิ

จา่ยเงนิขององค์การบรหิารสว่นต าบล

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 23,412,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป                            

                 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 23,412,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน

สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จงึตราขอ้บญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความ

เห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอพปินู

ขอ้ 1. ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขอ้ 2. ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป

ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารสว่นต าบลพปิูน

อ าเภอพปิูน  จงัหวดันครศรีธรรมราช

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ



ปี 2560 ปี 2561

7,594.00 17,487.95 45.89

8,305.38 6,179.19 16.16

17,444.00 17,444.00 1.94

33,343.38 41,111.14

77.60 436.50 330.00

0.00 305.00 100.00

74,150.00 69,750.00 -6.00

450.00 650.00 30.00

0.00 689.16 100.00

0.00 1,680.00 100.00

1,440.00 0.00 -100.00

0.00 40.00 100.00

76,117.60 73,550.66

53,526.06 34,359.72 -34.70

53,526.06 34,359.72

6,000.00 0.00 -100.00

80.00 8,000.00 7,900.00

6,080.00 8,000.00

หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายรบั

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู

รายรบัจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อ าเภอ พปินู  จงัหวดันครศรีธรรมราช
 

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 16,199.00 12,400.00 % 18,090.00

หมวดภาษีอากร

     ภาษีป้าย 17,044.00 17,500.00 % 17,840.00

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 6,527.09 9,500.00 % 11,035.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 39,770.09 39,400.00 46,965.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 196.00 0.00 % 300.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 407.40 100.00 % 430.00

     คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 860.00 500.00 % 650.00

     คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 86,620.00 74,200.00 % 69,750.00

     คา่ปรบัการผดิสญัญา 0.00 0.00 % 1,680.00

     คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.00 0.00 % 685.00

     คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 40.00 0.00 % 40.00

     คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพ
0.00 1,500.00 % 0.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 88,123.40 76,300.00 73,535.00

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 73,309.33 53,600.00 35,000.00

     ดอกเบีย้ 73,309.33 53,600.00 % 35,000.00

     คา่ขายแบบแปลน 9,000.00 6,900.00 % 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,250.00 7,000.00 8,000.00

     รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 250.00 100.00 % 8,000.00



หน้า : 1/1

356,899.24 349,032.73 -2.21

10,180,001.63 10,428,542.82 2.44

1,122,695.47 1,203,173.29 7.14

45,832.63 56,420.83 23.09

591,887.53 0.00 -100.00

1,425,771.51 2,262,512.93 58.99

56,484.82 58,541.14 4.42

18,443.02 57,560.60 213.51

11,594.82 3,743.45 -65.52

257,831.00 242,296.00 -6.17

14,067,441.67 14,661,823.79

8,338,529.00 8,573,148.00 1.48

8,338,529.00 8,573,148.00

22,575,037.71 23,391,993.31

     ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 336,115.04 356,900.00 % 349,000.00

หมวดภาษีจดัสรร

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 1,141,446.22 1,124,700.00 % 1,205,000.00

     ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,941,238.16 10,182,000.00 % 10,430,000.00

     ภาษีสรุา 583,163.99 591,900.00 % 0.00

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 62,087.74 45,900.00 % 56,500.00

     คา่ภาคหลวงแร่ 55,531.31 56,500.00 % 59,000.00

     ภาษีสรรพสามติ 1,254,390.49 1,427,800.00 % 2,270,000.00

     เงนิทีเ่ก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอทุยานแหง่ชาติ 0.00 11,600.00 % 4,000.00

     คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 19,726.95 18,500.00 % 58,000.00

รวมหมวดภาษีจดัสรร 13,596,214.02 14,073,700.00 14,673,500.00

     คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวล

กฎหมายทีด่นิ
202,514.12 257,900.00 % 242,000.00

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนนิการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ

ภารกจิถา่ยโอนเลือกท า
4,250,019.00 8,450,000.00 % 8,575,000.00

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป

รวมทุกหมวด 18,056,685.84 22,700,000.00 23,412,000.00

รวมหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 4,250,019.00 8,450,000.00 8,575,000.00



รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

หน้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 23,412,000   บาท  แยกเป็น

องค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู

อ าเภอพปินู  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 11,035

ประมาณการไวเ้ทา่กบัปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 46,965

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 18,090

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการขายสรุา 430

ประมาณการไวส้งุกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา  โดยประมาณการไวใ้กลเ้คยีงกบั

รายรบัจรงิในปีทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 300

ภาษีป้าย 17,840

ประมาณการไวเ้ทา่กบั ปีงบประมาณทีผ่า่นมาโดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

หมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรบั และใบอนุญาต 73,535

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบยีนพาณิชย์ 650

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมอืน่ ๆ 685

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 69,750

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ปรบัการผดิสญัญา 1,680



หน้า : 1/1

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

จ านวน บาท

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคมุอาคาร 40

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 35,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 8,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

รายไดท้ีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

ดอกเบีย้ 35,000

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด 8,000

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,430,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีมลูคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 1,205,000

หมวดภาษีจดัสรร 14,673,500

ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 349,000

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีสรรพสามติ 2,270,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ภาคหลวงแร่ 59,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 56,500

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

เงนิทีเ่ก็บตามกฎหมายวา่ดว้ยอทุยานแหง่ชาติ 4,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 58,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา
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จ านวน บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 242,000

เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน

เลือกท า

8,575,000

เป็นการต ัง้รบัเงนิทีร่ฐับาลจะจดัสรรเงนิอดุหนุนมาใหป้ระจ าปี งบประมาณ   

พ.ศ. 2563

ประมาณการไวน้้อยกวา่ปีงบประมาณทีผ่า่นมา โดยไดต้ ัง้ไวใ้กลเ้คยีงกบัรายรบั

จรงิในปีงบประมาณทีผ่า่นมา

รายไดท้ีร่ฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่

หมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 8,575,000



ปี 2560 ปี 2561

385,560 514,080 0 %

31,590 42,120 0 %

31,590 42,120 0 %

64,800 172,800 59.56 %

896,400 1,080,232 18.11 %

1,409,940 1,851,352

784,010 1,020,660 14.1 %

330 0 100 %

31,500 42,000 250 %

98,730 131,640 -100 %

18,000 24,000 -100 %

846,630 1,128,840 17.38 %

72,000 96,000 5.49 %

1,851,200 2,443,140

3,261,140 4,294,492

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

อ าเภอพปินู    จงัหวดันครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู

เงนิเดือนนายก/รองนายก 99,720 514,080 514,080

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 0 42,120 42,120

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง)

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 195,240 876,450 1,000,000

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 199,200 938,800 1,108,800

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 313,320 1,645,420 1,879,920

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 0 42,120 42,120

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล
14,400 108,300 172,800

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 195,940 1,092,240 1,282,100

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 12,000 91,000 96,000

คา่จา้งลูกจา้งประจ า 21,080 82,100 0

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของลูกจา้งประจ า 4,000 14,968 0

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 12,120 0 10,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 0 12,000 42,000

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 440,380 2,168,758 2,430,100

รวมงบบุคลากร 753,700 3,814,178 4,310,020
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0 0 0 %

0 0 100 %

54,000 63,000 333.33 %

4,100 6,700 0 %

10,000 15,323 188.46 %

68,100 85,023

493,592.75 572,834 0 %

0 0 -28.57 %

0 0 -26 %

0 0 0 %

0 0 100 %

0 0 -33.33 %

0 0 5.26 %

29,900 30,000 0 %

0 27,960 0 %

0 0 0 %

41,900 0 0 %

50,000 0 0 %

5,500 0 0 %

12,240 128,132 300 %

0 0 100 %

0 0 1,100 %

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0 180,000 180,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 71,146.25 0 0

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0 10,400 30,000

รวมค่าตอบแทน 12,000 212,400 292,000

คา่เช่าบา้น 12,000 12,000 52,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 10,000 10,000

คา่ปรบัปรุงระบบและดูแลเว็บไซต์ 0 30,000 20,000

คา่วารสารและสิง่พมิพ์ 0 47,500 50,000

คา่เช่าสถานทีท่ิง้ขยะ 0 80,000 80,000

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 0 40,000 80,000

คา่โฆษณาและเผยแพร่ 0 70,000 50,000

คา่จา้งเหมาบรกิาร 0 202,700 150,000

คา่ใช้จา่ยในการจดังานรฐัพธีิตา่งๆ 0 0 0

คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเด็ก  ประจ าปี  2560 0 0 0

 คา่ใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  

จรยิธรรม  ตามหลกัธรรมทาง  พุทธศาสนา เพือ่

พฒันาคุณภาพชีวติ

0 0 0

คา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั 0 5,000 5,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 5,000 50,000 50,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการตอ่ทะเบยีนและการท าประกนั

รถยนต์และรถจกัรยานยนต์
0 0 50,000

คา่ใช้จา่ยในการเลือกต ัง้ 0 50,000 600,000

คา่ใช้จา่ยในการจดัท าเวทีประชาคม 0 0 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 20,000 80,000
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0 0 0 %

67,600 0 0 %

0 0 0 %

525,900 546,850 -89.36 %

531,300 0 0 %

0 0 0 %

0 0 -60 %

1,000 3,000 66.67 %

24,850 0 0 %

203,983 279,865 -76.17 %

1,987,765.75 1,588,641

173,074 164,910 -42.86 %

3,500 0 0 %

63,947 94,805 -61.24 %

329,321 400,300 -22.78 %

0 158,480 -70.51 %

34,920 39,600 0 %

604,762 858,095

133,492.98 128,283.61 15.38 %

4,696.23 570.2 0 %

คา่ใช้จา่ยในโครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 0 30,000 30,000

คา่ใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม ตามหลกัธรรมทาง  พุทธศาสนา  เพือ่

พฒันาคุณภาพชีวติ

0 0 0

คา่ใช้จา่ยในสง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมตาม

โครงการ“รกัน ้า รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ”
0 25,000 10,000

คา่พวงมาลยั ช่อดอกไม ้กระเช้าดอกไมแ้ละพวง

มาลา
1,500 3,000 5,000

คา่ใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมและการศกึษาดู

งานใหแ้กผู่น้ าชุมชน  ผูใ้หญบ่า้นและอสม.  ใน

เขตพ้ืนที่

0 0 0

คา่ใช้จา่ยในโครงการอนุรกัษ์และพฒันา

สิง่แวดลอ้มภายในชุมชน
0 10,000 10,000

คา่ใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม 

จรยิธรรม ตามหลกัธรรมทาง พุทธศาสนา เพือ่

พฒันาคุณภาพชีวติ

0 20,000 20,000

คา่ใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและการศกึษาดูงาน
0 940,000 100,000

วสัดุส านกังาน 25,180 175,000 100,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 0 0

รวมค่าใช้สอย 94,356.38 2,042,900 1,490,000

ค่าวสัดุ

ฝึกอบรมสง่เสรมิและการพฒันาอาชีพใหแ้ก่

ประชาชนและหลกัสตูรการจดัท าดอกไมจ้นัทน์

และการปลูกตน้ดาวเรือง

0 0 0

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 16,710.13 419,700 100,000

รวมค่าวสัดุ 84,080 742,700 402,991

ค่าสาธารณูปโภค

วสัดุคอมพวิเตอร์ 19,900 179,700 52,991

วสัดุอืน่ 0 0 0

วสัดุงานบา้นงานครวั 10,000 129,000 50,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 29,000 259,000 200,000

คา่ไฟฟ้า 30,566.71 130,000 150,000

คา่บรกิารโทรศพัท์ 1,804.02 20,000 20,000
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6,205 11,910 0 %

77,742.29 115,329.95 0 %

222,136.5 256,093.76

2,882,764.25 2,787,852.76

39,600 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 17,000 0 %

0 18,000 0 %

0 5,000 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

1,110,000 0 0 %

0 0 -100 %

7,500 0 0 %

0 32,500 0 %

0 0 -100 %

26,000 0 0 %

7,500 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 12,000 0 %

29,000 0 0 %

21,000 0 0 %

รวมค่าสาธารณูปโภค 49,490.73 290,000 310,000

รวมงบด าเนินงาน 239,927.11 3,288,000 2,494,991

คา่บรกิารไปรษณีย์ 0 20,000 20,000

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 17,120 120,000 120,000

คา่จดัซ้ือเกา้อีแ้ถวพกัคอยพลาสตกิ 0 16,800 0

คา่จดัซ้ือเกา้อีผู้บ้รหิาร 0 0 14,940

ครุภณัฑ์ส านกังาน

เกา้อีป้ระชุม 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 0 0 15,000

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

คา่จดัซ้ือช ัน้เอนกประสงค์ 0 5,000 0

คา่จดัซ้ือโซฟาไม้ 0 25,000 0

คา่จดัซ้ือเกา้อีส้ านกังาน 0 0 0

คา่จดัซ้ือเครือ่งโทรสาร 0 0 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

คา่จดัซ้ือกลอ้งถา่ยรูป 0 0 0

คา่จดัซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม 0 9,800 0

ชุดเครือ่งเสยีงเคลือ่นทีพ่รอ้มไมค์ลอยและอปุกรณ์ 0 0 0

รถยนต์ (รถบรรทุก ดีเซล) 0 0 0

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

คา่จดัซ้ือตูท้ าน ้ารอ้น-น ้าเย็น 0 0 14,000

จอโปรเจคเตอร์ 0 2,500 0

โต็ะวางโปรเจคเตอร์ชนดิเคลือ่นยา้ยไดแ้บบ 3 ขา 0 0 4,000

คา่จดัซ้ือขาต ัง้ส าหรบัโปรเจคเตอร์ 0 4,250 0

เครือ่งฉายภาพโปรเจคเตอร์ 0 0 0

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 0 0 0

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์  (ส)ี 0 0 0

เครือ่งคอมพวิเตอร์ 0 0 0

คา่จดัซ้ือตูเ้ย็น 0 0 15,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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7,900 7,900 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

20,000 0 0 %

5,800 0 0 %

0 0 100 %

1,274,300 92,400

1,274,300 92,400

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0

0 0

30,000 25,000 0 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

30,000 25,000

30,000 25,000

7,448,204.25 7,199,744.76

เครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์ 0 0 0

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader)
0 0 1,400

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 63,350 71,240

เครือ่งสแกนเนอร์ 0 0 0

เครือ่งส ารองไฟฟ้า 0 0 0

เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ 0 0 4,300

เครืองพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 0 0 2,600

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา  วจิยั  ประเมนิผล 

หรือพฒันาระบบตา่งๆ
0 30,000 0

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือ

พฒันาระบบตา่งๆ
0 0 30,000

รายจ่ายอืน่

รายจา่ยอืน่

รวมงบลงทุน 0 63,350 71,240

งบรายจ่ายอืน่

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 20,000 0 0

โครงการจดัต ัง้ศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ

0 0 25,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมรายจ่ายอืน่ 0 30,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน่ 0 30,000 30,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 20,000 25,000 25,000

รวมงานบรหิารท ั่วไป 1,013,627.11 7,220,528 6,931,251

โครงการจดัต ัง้ศูนย์ปฏบิตักิารรว่มในการ

ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ
0 25,000 0

รวมเงนิอุดหนุน 20,000 25,000 25,000
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385,892 477,117 12.02 %

0 0 375 %

31,500 42,000 0 %

84,600 112,800 46.42 %

18,000 24,000 41.18 %

519,992 655,917

519,992 655,917

0 0 16.67 %

0 0 100 %

50,500 57,000 22.89 %

3,650 26,937 8.11 %

0 0 0 %

54,150 83,937

36,700 131,800 0 %

0 0 -77.01 %

0 0 150 %

101,420 309,800 500 %

18,828 101,790 38.89 %

0 0 0 %

0 39,900 -22.78 %

156,948 583,290

งานบรหิารงานคลงั

งบบุคลากร

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 45,960 160,500 235,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 8,000 34,000 48,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 7,000 8,000 38,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 0 42,000 42,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 74,480 535,620 600,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0 60,000 70,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 15,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 135,440 780,120 963,000

รวมงบบุคลากร 135,440 780,120 963,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 0

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 10,000 10,000 10,000

รวมค่าตอบแทน 21,900 190,000 237,000

คา่เช่าบา้น 9,900 83,000 102,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 2,000 37,000 40,000

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 54,000 75,000

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการใน

ราชอาณาจกัรและนอกราชอาณาจกัร
9,576 0 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการจดัท าแผนทีภ่าษี 19,100 50,000 300,000

คา่จา้งเหมาบรกิาร 0 87,000 20,000

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ 0 30,000 75,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 64,750 50,000

รวมค่าใช้สอย 28,676 285,750 520,000
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73,039.6 114,800 -62.96 %

0 117,000 -62.96 %

73,039.6 231,800

284,137.6 899,027

0 0 100 %

23,970 0 0 %

0 7,900 0 %

21,000 0 0 %

44,970 7,900

44,970 7,900

849,099.6 1,562,844

8,297,303.85 8,762,588.76

0 0 6,115.04 %

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

วสัดุคอมพวิเตอร์ 11,940 135,000 50,000

รวมค่าวสัดุ 27,520 270,000 100,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 15,580 135,000 50,000

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 0 0 10,000

ประเภท ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 0 0 0

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

รวมงบด าเนินงาน 78,096 745,750 857,000

งบลงทุน

รวมงบลงทุน 0 0 10,000

รวมงานบรหิารงานคลงั 213,536 1,525,870 1,830,000

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 0 0 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 0 10,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์  (ขาวด า) 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 1,227,163.11 8,746,398 8,761,251

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 0 1,609 130,000

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั

รวมค่าใช้สอย 0 1,609 130,000

รวมงบด าเนินงาน 0 1,609 130,000

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรม หนึง่ต าบลหนึง่ทีมกู้

ชีพกูภ้ยั
0 1,609 100,000

คา่ใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหา

อทุกภยั น ้าทว่มฉบัพลนั  น ้าป่าไหลหลากและ

แผน่ดนิถลม่

0 0 30,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
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0 3,400 100 %

39,200 0 0 %

0 39,800 4.56 %

39,200 43,200

39,200 43,200

39,200 43,200

39,200 43,200

180,480 246,360 7.14 %

0 0 250 %

165,600 220,800 2.04 %

27,000 36,000 0 %

373,080 503,160

373,080 503,160

0 0 33.33 %

0 0 500 %

0 0 0 %

0 0

0 10,650 0 %

0 0 -100 %

คา่ใช้จา่ยในด าเนนิการป้องกนั  และลดอบุตัเิหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญั
0 0 0

คา่ใช้จา่ยในด าเนนิการป้องกนั และลดอบุตัเิหตุ

ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญั
0 52,600 55,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการด าเนนิการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 0 0 30,000

แผนงานการศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา

รวมงานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 0 52,600 85,000

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 0 54,209 215,000

รวมค่าใช้สอย 0 52,600 85,000

รวมงบด าเนินงาน 0 52,600 85,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 18,400 220,800 225,312

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 1,500 36,000 36,000

เงนิเดือนพนกังาน 17,910 256,320 274,620

เงนิวทิยฐานะ 0 6,000 21,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0 30,000 40,000

คา่เช่าบา้น 0 6,000 36,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 37,810 519,120 556,932

รวมงบบุคลากร 37,810 519,120 556,932

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 10,000 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 0

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 10,000 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 46,000 86,000
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0 0 100 %

145,200 289,240 -19.57 %

0 0 100 %

0 70,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 200 %

0 0 100 %

145,200 369,890

282,772 287,821.5 0 %

282,772 287,821.5

427,972 657,711.5

0 7,900 0 %

0 0 -100 %

0 21,000 0 %

0 28,900

0 28,900

569,000 1,000,000 0 %

0 0 3.75 %

569,000 1,000,000

569,000 1,000,000

1,370,052 2,189,771.5

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 20,000

คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิประจ าปี 

2562
0 100,000 0

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 10,000 30,000

คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 0 0 70,000

คา่ใช้จา่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ ประจ าปี 

 2561
0 0 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยโครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการบรหิาร

สถานศกึษา
0 355,580 286,010

รวมค่าวสัดุ 0 548,033 548,035

รวมงบด าเนินงาน 0 1,069,613 1,050,045

ค่าวสัดุ

คา่อาหารเสรมิ (นม) 0 548,033 548,035

โครงการสง่เสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ 0 0 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 475,580 416,010

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงั

หมกึพมิพ์ (Ink  Tank  Printer)
0 4,300 0

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 0 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์  (ขาวด า) 0 0 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 0

โครงการอาหารกลางวนั 0 960,000 996,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 4,300 0

รวมงบลงทุน 0 4,300 0

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 37,810 2,553,033 2,602,977

รวมเงนิอุดหนุน 0 960,000 996,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 960,000 996,000
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1,370,052 2,189,771.5

0 0 100 %

0 0

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 7.14 %

20,000 0 0 %

0 18,930 0 %

0 49,960 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข

รวมแผนงานการศกึษา 37,810 2,553,033 2,602,977

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0 0 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 144,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัโรค

พษิสนุขับา้และผา่ตดัคุมก าเนดิสนุขั – แมว
0 0 0

คา่ใช้จา่ยในโครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 0 0 0

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัโรค

พษิสนุขับา้
0 14,000 15,000

คา่ใช้จา่ยในการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัโรค

พษิสนุขับา้และคุมก าเนดิสนุขั – แมว
0 0 0

การขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

0 0 10,000

การขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

0 11,010 0

คา่ใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพษิ

สนุขับา้ในสนุขั – แมว
0 26,000 0

โครงการควบคุมประชากรสนุขั – แมว 0 0 26,000
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0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

20,000 68,890

20,000 68,890

0 120,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 120,000

0 120,000

20,000 188,890

19,968 20,000 -50.31 %

19,968 20,000

19,968 20,000

19,968 20,000

39,968 208,890

โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้

ทะเบยีนสตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

0 1,500 0

รวมค่าใช้สอย 0 52,510 63,000

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคขาดสาร

ไอโอดีนอยา่งเขม้แข็งและย ั่งยืน
0 0 10,000

โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้

ทะเบยีนสตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้า

จุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

0 0 2,000

การพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน 0 0 90,000

โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 0 0 120,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0

รวมงบด าเนินงาน 0 52,510 207,000

งบเงนิอุดหนุน

งบด าเนินงาน

ค่าวสัดุ

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 0 52,510 417,000

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่

รวมเงนิอุดหนุน 0 0 210,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 210,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 92,760 437,000

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

รวมงบด าเนินงาน 0 40,250 20,000

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 0 40,250 20,000

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 40,250 20,000

รวมค่าวสัดุ 0 40,250 20,000

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

งบด าเนินงาน
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12,000 15,000 6.38 %

12,000 15,000

12,000 15,000

0 0 100 %

0 0

0 0

12,000 15,000

12,000 15,000

0 0 3,943.67 %

0 0 375 %

0 0 1,726.09 %

204,300 272,400 4.63 %

21,285 28,380 5.71 %

225,585 300,780

225,585 300,780

0 0 -16.67 %

0 0 100 %

0 0 -40 %

0 0 0 %

คา่ใช้จา่ยในการด าเนนิงานโครงการเยีย่มบา้น

เยีย่มใจผูพ้กิาร
0 18,800 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 18,800 20,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

อดุหนุนศูนย์สงเคราะห์ประจ าหมูบ่า้น 0 0 60,000

รวมเงนิอุดหนุน 0 0 60,000

เงนิอุดหนุน

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

รวมงบด าเนินงาน 0 18,800 20,000

งบเงนิอุดหนุน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์ 0 18,800 80,000

แผนงานเคหะและชุมชน

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 60,000

รวมงานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 0 18,800 80,000

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 49,200 272,400 285,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 4,730 28,380 30,000

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 2,823 4,000 19,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 0 2,300 42,000

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 20,694 4,946 200,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
0 30,000 25,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 0 0 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 77,447 312,026 576,000

รวมงบบุคลากร 77,447 312,026 576,000

คา่เช่าบา้น 0 6,000 3,600

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบตุร 0 10,000 10,000



หน้า : 1/1

0 0 0 %

0 0

4,300 30,000 0 %

0 0 -33.33 %

0 0 0 %

2,140 0 33.33 %

23,755 40,000 32.01 %

30,195 70,000

56,738 108,000 -61.24 %

30,000 29,000 -40 %

0 72,544 -58.33 %

0 0 100 %

15,000 0 0 %

0 101,670 -61.54 %

101,738 311,214

131,933 381,214

0 15,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

21,000 0 0 %

0 100,000 0 %

0 0 -100 %

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 0 0 0

เงนิช่วยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 0 10,000 10,000

รวมค่าตอบแทน 0 56,000 58,600

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 0 30,300 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 100,300 100,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการเดนิทางไปราชการ 0 15,000 20,000

คา่จา้งเหมาบรกิาร 0 45,000 30,000

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 0 10,000 10,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 0 0 100,000

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 20,000 20,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0 50,000 30,000

วสัดุกอ่สรา้ง 0 120,000 50,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 8,840 129,000 50,000

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง

รวมงบด าเนินงาน 16,800 605,300 458,600

งบลงทุน

วสัดุคอมพวิเตอร์ 7,960 130,000 50,000

รวมค่าวสัดุ 16,800 449,000 300,000

เครือ่งคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 0 0 0

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0 0 0

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนดิเลเซอร์  (ส)ี 0 0 15,000

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบ

ที1่*
0 0 22,000

คา่จดัซ้ือครุภณัฑ์กอ่สรา้ง 0 0 0

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จา้งเหมาตดิต ัง้ซงิค์ลา้งจาน อบต.พปินู 0 10,000 0



หน้า : 1/1

0 0 -40 %

0 0 100 %

0 0 150 %

21,000 115,000

21,000 115,000

0 23,220 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 23,220

0 23,220

378,518 820,214

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 280,000 0 %

0 430,000 0 %

0 430,000 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

รวมค่าครุภณัฑ์ 0 90,000 137,000

รวมงบลงทุน 0 90,000 137,000

ซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่งสวา่งในหมูบ่า้น หมูท่ี ่2-7 0 10,000 20,000

ซอ่มแซมหอกระจายขา่วประจ าหมูบ่า้น ม.2-7 0 20,000 50,000

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 0 50,000 30,000

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือ

พฒันาระบบตา่งๆ
0 0 30,000

รวมรายจ่ายอืน่ 0 30,000 30,000

รายจา่ยอืน่ 0 0 0

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา  วจิยั  ประเมนิผล 

หรือพฒันาระบบตา่งๆ
0 30,000 0

งบรายจ่ายอืน่

รายจ่ายอืน่

ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

รวมงบรายจ่ายอืน่ 0 30,000 30,000

รวมงานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 94,247 1,037,326 1,201,600

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

จากออ้มวดัโบราณาราม–บา้นนางอนิ  หมูท่ี ่4
0 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

บา้นนางตา–สวนยางนายเดชา  หมูท่ี ่4
0 500,000 0

โครงการกอ่สรา้งฐานรองรบัถงัน ้าพรอ้มหลงัคา

โรงเรือน อบต.พปินู
0 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตทบัผวิทาง (คสล.

เดมิ)   หมูท่ี ่6
0 0 0

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(k) 0 0 125,960

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(k) 0 146,760 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

บา้นนางตา–สวนยางนายเดชา หมูท่ี ่4
0 0 500,000



หน้า : 1/1

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 430,000 0 %

0 0 -100 %

0 430,000 0 %

0 0 0 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 429,000 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 100 %

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

บา้นนายสทุนินายสทุศัน์  หมูท่ี ่6
0 88,000 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

หว้ยตง หน้าบา้นนายพานชิ  หมูท่ี ่5
0 0 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

บา้นนายเขียว หมูท่ี ่4 – หมูท่ี ่5  บา้นใหม่
0 500,000 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

บา้นนายส ารวม  หมูท่ี ่4
0 130,000 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

บา้นนางหนูพรกึ  ประสงค์ หมูท่ี ่5
0 0 500,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

หว้ยสา้น หมูท่ี ่7
0 0 500,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

หว้ยหวักา  หมูท่ี ่ 7
0 500,000 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

หว้ยเพชรแกว้ หมูท่ี ่3
0 500,000 500,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

หว้ยเรือตก  หมูท่ี ่6
0 426,000 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

หว้ยตงบา้นนายพานชิย์  หมูท่ี ่5
0 500,000 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

หว้ยเพชรแกว้  หมูท่ี ่ 3
0 0 0

โครงการซอ่มแซมเรียงหนิทา่น ้าหมืน่ราช 0 320,000 0

โครงการซอ่มแซมเรียงหนิทา่น ้าหมืน่ราช  หมูท่ี ่2 0 0 298,000

โครงการกอ่สรา้งร ัว้พรอ้มป้ายศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กบา้นหนูบ
0 85,000 0

โครงการกอ่สรา้งศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี ่4 0 0 351,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

เหนือคลองระแนะ-ขน านายเขียน  หมูท่ี ่6
0 0 500,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

ออ้มวดัโบราณาราม  หมูท่ี ่4
0 120,000 0



หน้า : 1/1

130,000 0 0 %

130,000 0 0 %

260,000 2,429,000

260,000 2,429,000

260,000 2,429,000

638,518 3,249,214

0 0 100 %

0 0 25 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 13,000 0 %

0 0 100 %

0 0 100 %

0 13,000

0 13,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 3,815,760 3,274,960

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 94,247 4,853,086 4,476,560

รวมค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 0 3,815,760 3,274,960

รวมงบลงทุน 0 3,815,760 3,274,960

โครงการบกุเบกิถนนสายหน้าบา้นนางหนูพฤต ิ

หมูท่ี ่5 – บา้นนายเขียว หมูท่ี ่4
0 0 0

โครงการบกุเบกิถนนสายหว้ยสา้น   หมูท่ี ่7 0 0 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมสภาเด็กและเยาวชน 0 0 10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน

ต าบลพปินู หลกัสตูรการท าดอกไมป้ระดษิฐ์
0 0 15,000

โครงการสง่เสรมิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่

การประกอบอาชีพและด ารงชีพ
0 35,000 35,000

คา่ใช้จา่ยในโครงการทีอ่า่นหนงัสอืทอ้งถิน่ 0 0 10,000

คา่ใช้จา่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายา

เสพตดิ
0 0 20,000

คา่ใช้จา่ยในการจดัท าเวทีประชาคม 0 16,000 20,000

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัท าแผน

ชุมชนและการขบัเคลือ่นแผนชุมชน
0 0 15,000

งบเงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 0 51,000 145,000

รวมงบด าเนินงาน 0 51,000 145,000

โครงการสง่เสรมิอาชีพใหแ้กก่ลุ่มแมบ่า้นและ

กลุ่มสตรีต าบลพปินู หลกัสตูรการท ากะหรีป่ั๊บ
0 0 15,000

แผนผงัแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในเขตพ้ืนที ่

อบต.พปินู
0 0 5,000



หน้า : 1/1

0 7,000 0 %

0 0 -100 %

0 7,000

0 7,000

0 20,000

0 20,000

0 475,000 0 %

0 0 -20 %

0 0 100 %

0 475,000

60,000 60,000 -25 %

60,000 60,000

60,000 535,000

60,000 535,000

เงนิอุดหนุน

รวมงานส่งเสรมิและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 58,000 145,000

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 0 58,000 145,000

รวมเงนิอุดหนุน 0 7,000 0

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 7,000 0

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 0

โครงการแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิ ปราบปรามผูม้อีทิธพิล จดัระเบยีบ

สงัคมแรงงานตา่งดา้วปราบปรามการคา้มนุษย์ 

ปราบปรามการลกัลอบท าลายทรพัยากรธรรมชาติ

 การควบคุมแอลกอฮอล์และบหุรี่

0 7,000 0

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมการแขง่ขนักีฬา  

นกัเรียน นกัศกึษาและประชาชนในต าบลพปินู
0 0 0

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ

วสัดุกีฬา 0 80,000 60,000

รวมค่าวสัดุ 0 80,000 60,000

รวมค่าใช้สอย 0 500,000 420,000

ค่าวสัดุ

คา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมการแขง่ขนักีฬา 

นกัเรียน นกัศกึษาและประชาชนในต าบลพปินู
0 500,000 400,000

คา่ใช้จา่ยในการสง่เสรมิสนบัสนุนการแขง่ขนั

กีฬาระดบัหมูบ่า้น ต าบล  อ าเภอและระดบัจงัหวดั
0 0 20,000

ค่าใช้สอย

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 0 580,000 480,000

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 0 580,000 480,000



หน้า : 1/1

12,000 15,000 0 %

84,900 99,100 0 %

0 0 100 %

0 115,000 -69.7 %

15,000 20,000 0 %

29,096 49,597 112.12 %

140,996 298,697

140,996 298,697

0 27,000 0 %

0 0 25 %

0 0 100 %

0 0 -100 %

0 0 -100 %

0 27,000

0 27,000

140,996 325,697

200,996 860,697

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใช้จา่ยในการจดัท าเรือพระบกในงาน

ประเพณีชกัพระประจ าปี
0 15,000 15,000

คา่ใช้จา่ยในทางพธีิการทางศาสนา ประเพณีและ

วฒันธรรม
0 33,000 70,000

คา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมบ ารุงรกัษาศลิปะ 

จารีตประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิน่

และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถิน่

0 0 10,000

คา่ใช้จา่ยในการจดังานรฐัพธีิตา่งๆ 0 330,000 100,000

คา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมงานประเพณีเทศกาล

ลอยกระทง
12,000 15,000 15,000

คา่ใช้จา่ยในการจดักจิกรรมงานประเพณีเทศกาล

วนัสงกรานต์
0 100,000 100,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0 0 0

โครงการงานประเพณีมาฆบชูาแหผ่า้ขึน้ธาตุ 0 4,000 5,000

งบเงนิอุดหนุน

เงนิอุดหนุน

รวมค่าใช้สอย 12,000 493,000 310,000

รวมงบด าเนินงาน 12,000 493,000 310,000

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 27,000 25,000

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 12,000 520,000 335,000

โครงการจดังานรฐัพธีิ ประจ าปี 2562 0 3,000 0

รวมเงนิอุดหนุน 0 27,000 25,000

โครงการจดังานประเพณีเดือนสบิประจ าปี 0 0 20,000

โครงการจดังานประเพณีเดือนสบิประจ าปี   2562 0 20,000 0

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 12,000 1,100,000 815,000

แผนงานการเกษตร



หน้า : 1/1

0 0 100 %

0 0

0 0

0 0

0 0

71,109 94,812 0 %

0 0 10.04 %

2,266,600 3,167,300 15.74 %

417,600 588,000 18.06 %

22,000 25,500 0 %

435,300 2,051,000 -35.12 %

46,000 59,868 0 %

0 0 -0.09 %

130,855 141,800 4.12 %

0 0 100 %

3,389,464 6,128,280

3,389,464 6,128,280

3,389,464 6,128,280

3,389,464 6,128,280

13,987,501.85 21,477,641.26

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 20,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบด าเนินงาน 0 0 20,000

รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 0 0 20,000

โครงการสนบัสนุนศูนย์บรกิารและถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลพปินู
0 0 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 20,000

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 0 4,544 5,000

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 0 3,604,200 4,171,680

งบกลาง

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 13,643 97,000 97,000

งบกลาง

งบกลาง

สมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ 0 59,868 59,814

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่

 (กบท.)
0 142,500 148,370

ส ารองจา่ย 55,000 650,602 422,103

รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 45,025 0 0

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 0 605,000 714,240

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 3,000 60,000 60,000

รวมแผนงานงบกลาง 116,668 5,223,714 5,859,212

รวมทุกแผนงาน 1,487,888.11 22,700,000 23,412,000

รวมงบกลาง 116,668 5,223,714 5,859,212

รวมงบกลาง 116,668 5,223,714 5,859,212

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 0 0 181,005

รวมงบกลาง 116,668 5,223,714 5,859,212
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จ านวน

องค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู

อ าเภอ พปินู   จงัหวดันครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 514,080 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนใหก้บันายกและรองนายกองค์การ

บรหิารสว่นต าบลพปินู  จ านวน 3 อตัรา คอื   

     1) เงนิเดอืนนายก  อบต.        จ านวน  1  อตัรา

     2) เงนิเดอืนรองนายก  อบต.  จ านวน  2  อตัรา  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /    

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

งบบุคลากร 4,310,020 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,879,920 บาท

ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 23,412,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุน

ท ั่วไป แยกเป็น

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

งานบรหิารท ั่วไป 6,931,251 บาท

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 42,120 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพเิศษใหก้บันายกและรองนายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบลพปินู  จ านวน  3  อตัรา  คอื   

        1) เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก  อบต.  จ านวน  1  อตัรา

        2) เงนิคา่ตอบแทนพเิศษรองนายก อบต. จ านวน  2 อตัรา  

  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) / 

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งใหก้บันายกและรองนายก

องค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู จ านวน  3 อตัรา  คอื   

        1) เงนิประจ าต าแหน่งนายก  อบต.        จ านวน  1  อตัรา

        2) เงนิประจ าต าแหน่งรองนายก  อบต.  จ านวน  2  อตัรา  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /    

งานบรหิารท ั่วไป (00111))
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จ านวน

จ านวน

รวม

จ านวน

จ านวน

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบรหิารสว่น

ต าบล
172,800 บาท

 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืนของเลขานุการนายกองค์การบรหิาร

สว่นต าบลพปินู ในอตัรา เดอืนละ  7,200  บาท    เป็นเงนิ   86,400   บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นตอบแทนรายเดอืนของเลขานุการสภา อบต.                  

เดอืนละ  7,200  บาท  เป็นเงนิ  86,400  บาท

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /    

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนและเงนิปรบัปรุงเงนิเดอืนประจ าปีของพนกังาน

สว่นต าบลในส านกังานปลดั องค์การบรหิารสว่นต าบล  จ านวน    7  อตัรา  

ไดแ้ก ่  

 1)  เงนิเดอืนต าแหน่งปลดั  อบต.             จ านวน   1  อตัรา 

 2)  เงนิเดอืนต าแหน่งหวัหน้าส านกัปลดั อบต. จ านวน 1 อตัรา 

 3)  เงนิเดอืนต าแหน่งนกัพฒันาชุมชน       จ านวน  1  อตัรา 

 4)เงนิเดอืนต าแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผนจ านวน1อตัรา

 5)  เงนิเดอืนต าแหน่งนกัวชิาการศกึษา      จ านวน   1  อตัรา

 6)  เงนิเดอืนต าแหน่งนกัทรพัยากรบคุคล    จ านวน  1  อตัรา

 7)  เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนกังานธุรการ    จ านวน  1  อตัรา 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /    

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 10,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,430,100 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 1,000,000 บาท

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 1,108,800 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดอืน      ใหแ้ก่

1)  ประธานสภา อบต. เดอืนละ  11,220  บาท  เป็นเงนิ  134,640  บาท

2)  รองประธานสภาอบต. เดอืนละ  9,180  บาท  เป็นเงนิ 110,160 บาท

3)  สมาชกิสภาอบต. จ านวน 10 คน ๆละ 7,200  บาท/เดอืน  

เป็นเงนิ    864,000   บาท

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) / 

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

-  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ตอบแทนและคา่ครองชีพช ั่วคราวใหก้บัพนกังาน

สว่นต าบล  ต าแหน่งเจา้พนกังาน ธุรการ  จ านวน  1  อตัรา  

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) / 

งานบรหิารท ั่วไป (00111))
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  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งของพนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้ง

ท ั่วไป  

1) คา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ จ านวน  6  อตัรา เป็นเงนิ 958,100 บาท

 - ต าแหน่งผูช้ว่ยนกัทรพัยากรบคุคล  จ านวน 1 อตัรา  

 - ต าแหน่งผูช้ว่ยนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน  1 อตัรา  

 - ต าแหน่งผูช้ว่ยนกัพฒันาชุมชน  จ านวน  1 อตัรา  

 - ต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ  จ านวน   1 อตัรา   

 - ต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (บนัทกึขอ้มลู)จ านวน 1 อตัรา  

 - ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต์   จ านวน  1  อตัรา                            

2) คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป  จ านวน  3  อตัรา  เป็นเงนิ  324,000 บาท

 - ต าแหน่งคนงานท ั่วไป  จ านวน  1 อตัรา 

 - ต าแหน่งภารโรง   จ านวน 1 อตัรา  

 - ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ  จ านวน 1 อตัรา   

  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) / 

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 96,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ต าแหน่งปลดั

องค์การบรหิารสว่นต าบล และต าแหน่งหวัหน้าส านกัปลดั  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)/ งานบรหิารท ั่วไป 

(00111)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 1,282,100 บาท

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวพนกังานจา้งตามภารกจิและ

พนกังานจา้งท ั่วไป

 1) คา่จา้งพนกังานจา้งตามภารกจิ จ านวน  3 อตัรา เป็นเงนิ  72,000 บาท

 - ต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ  จ านวน   1 อตัรา   

 - ต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ (บนัทกึขอ้มลู)จ านวน1 อตัรา  

 - ต าแหน่งพนกังานขบัรถยนต์   จ านวน  1  อตัรา   

  2)  คา่จา้งพนกังานจา้งท ั่วไป  จ านวน 3  อตัรา เป็นเงนิ  24,000  บาท

 - ต าแหน่งคนงานท ั่วไป  จ านวน   1 อตัรา 

 - ต าแหน่งภารโรง   จ านวน  1 อตัรา  

 - ต าแหน่งคนงานประจ ารถขยะ  จ านวน  1 อตัรา   

  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) / 

งานบรหิารท ั่วไป (00111))
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  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล  

พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลั

ประจ าปี)   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

(00110) / งานบรหิารท ั่วไป (00111))

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 20,000 บาท

คา่ตอบแทน 292,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 180,000 บาท

งบด าเนินงาน 2,494,991 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบลและ

ผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบล ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111))

เงนิชว่ยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 30,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือ คา่ช าระเงนิกูก้รณีปลูกสรา้งบา้น

ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป (00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111)) 

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 10,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการแกพ่นกังาน

สว่นต าบล  

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

คา่เชา่บา้น 52,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าวารสารและแผน่พบัประชาสมัพนัธ์

ตา่ง ๆ ฯลฯ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)/งาน

บรหิารท ั่วไป (00111))

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่โฆษณาและเผยแพร่ 50,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือคา่รกัษาพยาบาลแกพ่นกังานสว่นต าบล  

ผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นต าบล

   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารท ั่วไป (00111))  

คา่ใช้สอย 1,490,000 บาท
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คา่จา้งเหมาบรกิาร 150,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียม คา่ลงทะเบยีนในการอบรม สมัมนา ประชุมฯ 

ของพนกังานสว่นต าบลและคณะผูบ้รหิาร หรือผูม้สีทิธิต์ามระเบยีบ

กฎหมาย ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

(00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111)) 

คา่ปรบัปรุงระบบและดแูลเว็บไซต์ 20,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่สถานทีท่ิง้ขยะ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111))  

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 80,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งเหมาในการจดัท าของตา่งๆ  

คา่จา้งเหมาคนงานประจ ารถขยะ  คา่จา้งเหมาท าความสะอาด  คา่จา้งถา่ย

เอกสาร  เขา้เลม่   คา่บรกิารก าจดัปลวก   คา่บรกิารก าจดัวชัพืช คา่จา้ง

เหมาจดัท าผา้คลุมโตะ๊และผา้เพดานพรอ้มระบายประกอบเตน้และอืน่ๆฯลฯ

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารท ั่วไป (00111)) 

คา่เชา่สถานทีท่ิง้ขยะ 80,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือหนงัสอืพมิพ์และวารสารตา่ง ๆ ของส านกังาน ฯลฯ  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /งาน

บรหิารท ั่วไป (00111)) 

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ ธรรมเนียมเชา่พ้ืนที ่ ปรบัปรุงระบบและดแูลเว็บไซต์   

ฯลฯ  ของ อบต.พปินู  

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

คา่วารสารและสิง่พมิพ์ 50,000 บาท
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

  1)  คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคล                  จ านวน  

40,000   บาท  

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเล้ียงรบัรองและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่ าเป็น เพือ่

ตอ้นรบับคุคลหรือคณะบคุคลทีม่านิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจเยีย่ม ฯลฯ  

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

 2) คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือคณะกรรมการตา่งๆ   

จ านวน    10,000   บาท 

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการเล้ียงรบัรอง และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  ซึง่จ าเป็น 

ตอ้งจา่ยเกีย่วกบัการเล้ียงรบัรองใน การประชุม  เชน่  การประชุมสภา ฯลฯ  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /งาน

บรหิารท ั่วไป (00111)) 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 50,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการตอ่ทะเบยีนและการท าประกนัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 50,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการตอ่ทะเบยีนและท าประกนั  รถยนต์  

รถบรรทุกขยะ  รถจกัรยานยนต์  ฯลฯ  ของ อบต.พปินู  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป(00110)/งานบรหิารท ั่วไป 

(00111))

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 80,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้เล้ียงในการเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั และ

คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีใ่ชใ้นการเดนิทางไปราชการส าหรบั  พนกังานสว่นต าบล 

และคณะผูบ้รหิาร หรือผูม้สีทิธิต์ามระเบยีบกฎหมาย ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /งานบรหิารท ั่วไป 

(00111))

 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

คา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลั 5,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิรางวลัแกผู่ช้นะการประกวด 

หรือผูม้าตรวจเยีย่มตรวจงานหรือผูท้ าประโยชน์แกอ่งค์การบรหิารสว่น

ต าบล ฯลฯ  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110)/งาน

บรหิารท ั่วไป (00111))
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

บาท600,000คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้

คา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมคณุธรรม จรยิธรรม ตามหลกัธรรมทาง พุทธ

ศาสนา เพือ่พฒันาคณุภาพชีวติ

20,000 บาท

-  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการฝึกอบรม คณุธรรม จรยิธรรม ตาม

หลกัธรรมทางพุทธศาสนาเพือ่พฒันาคณุภาพชีวติส าหรบัผูบ้รหิารและ

พนกังานสว่นต าบล  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิาร

ท ั่วไป (00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111)) 

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่123 ขอ้ที ่2

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

คา่ใชจ้า่ยในโครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอย 30,000 บาท

  -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยในเขตพ้ืนที่

ต าบลพปินู ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

(00110) / งานบรหิารท ั่วไป (00111))

 - ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่10 ขอ้ 2

 - ตามพระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย

ของบา้นเมอืง (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560

 - ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.5/ว627 ลงวนัที ่7 มนีาคม 2561

  -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ กรณียุบสภา  หรือกรณีเลือกต ัง้แทน

ต าแหน่งทีว่า่ง  ส าหรบัการเลือกต ัง้ ผูบ้รหิาร สมาชกิ อบต. และเพือ่ใชเ้ป็น

คา่ใชจ้า่ยในการประชาสมัพนัธ์  การรณรงค์หรือการใหข้อ้มลูขา่วสารแก่

ประชาชนและในการเลือกต ัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชกิวุฒสิภา ฯลฯ  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป(00110)/งาน

บรหิารท ั่วไป (00111)

  - ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่124 ขอ้ที ่5

  - ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3675

ลงวนัที ่6 กรกฏาคม 2561



หน้า : 1/1

จ านวน

จ านวน

จ านวนคา่ใชจ้า่ยในสง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรมตามโครงการ“รกัน ้า รกัป่า รกัษา

แผน่ดนิ”

10,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั  สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ และสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

และอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏใน

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111))

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่84 ขอ้ที ่2 

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0891.4/ว164 ลงวนัที ่26 มกราคม 2558

คา่ใชจ้า่ยในโครงการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มภายในชุมชน 10,000 บาท

-  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมโครงการอนุรกัษ์และพฒันา

สิง่แวดลอ้มภายในชุมชน ในการจดัอบรม ใหค้วามรู ้ จดัท าป้ายชือ่ตน้ไม ้

วสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ  ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิาร

งานท ั่วไป (00110) / งานบรหิารท ั่วไป (00111))

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่10 ขอ้ที ่1 

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0891.4/ว164 ลงวนัที ่26 มกราคม 2558

คา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและ

การศกึษาดงูาน

100,000 บาท

-  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานและการศกึษาดงูาน ส าหรบัผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภา

ทอ้งถิน่  พนกังานสว่นต าบล  ผูน้ าชุมชน ผูใ้หญบ่า้น อสม. และผูส้งูอายุใน

เขตพ้ืนที ่เพือ่พฒันาและเพิม่ทกัษะใหส้ามารถน าความรูไ้ปปฏบิตังิานและ

พฒันาทอ้งถิน่ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารท ั่วไป (00110) /งาน

บรหิารท ั่วไป (00111))

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่38 ขอ้ที ่4 

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

คา่วสัดุ 402,991 บาท

วสัดสุ านกังาน 100,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 100,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน

ไดต้ามปกต ิเชน่ เครือ่งถา่ยเอกสาร เครือ่งปรบัอากาศ เครือ่งคอมพวิเตอร์  

กลอ้งวงจรปิด  วทิยุ  รถบรรทุกขยะ รถจกัรยานยนต์  หรือตรวจระยะรถ

ใหม ่ ฯลฯ    ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

(00110) / งานบรหิารท ั่วไป (00111)) 

คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา 5,000 บาท

 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือ หรือจา้งเหมาท าพวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้กระเชา้

ดอกไม ้หรือพวงมาลา ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงาน

บรหิารงานท ั่วไป (00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111))

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุช้ือเพลงิ และหลอ่ลืน่รถจกัรยานยนต์และรถยนต์ที่

ใชใ้นกจิการขององค์การบรหิารสว่นต าบล และเครือ่งใชต้า่งๆ ของ อบต. 

เชน่  น ้ามนัดเีซล  น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนัเครือ่ง ฯลฯ

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารท ั่วไป (00111)) 

วสัดคุอมพวิเตอร์ 52,991 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดงุานบา้นงานครวั เชน่ แปรง ไมก้วาด เขง่ ถว้ยชาม 

ชอ้น น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ฯลฯ  

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  เชน่  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  

แฟ้ม  สมดุบญัชี   ฯลฯ   

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

วสัดงุานบา้นงานครวั 50,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่  แผน่ดสิก์  โปรแกรมและอปุกรณ์

ตา่งๆ ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

(00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111)) 
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รวม
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จ านวน
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คา่บรกิารโทรศพัท์ 20,000 บาท

 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่โทรศพัท์ /โทรสาร ส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่น

ต าบล  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

(00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111))

คา่ไฟฟ้า 150,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าส าหรบัทีท่ าการองค์การบรหิารสว่นต าบลและศนูย์

พฒันาเด็กเล็กบา้นหูนบ ฯลฯ 

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

คา่สาธารณูปโภค 310,000 บาท

งบลงทุน 71,240 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 71,240 บาท

คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 120,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัระบบอนิเตอร์เน็ต และคา่สือ่สารอืน่ๆ  

ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

(00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111))

คา่บรกิารไปรษณีย์ 20,000 บาท

 -  เพือ่จา่ยเป็น คา่ไปรษณีย์  คา่โทรเลข  คา่ธนาณตั ิ คา่ซ้ือดวงตรา

ไปรษณีย์  อากรคา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารตา่ง ฯลฯ  

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /   

งานบรหิารท ั่วไป (00111))

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร จ านวน  3  ตู ้ ขนาด 91.5 x 

45.7 x 183.0 cm.ไดร้บัมาตรฐาน มอก.  ตามแบบมาตรฐานทีท่าง

ราชการก าหนด  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป(00110) /งานบรหิารงานท ั่วไป(00111))

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อีผู้บ้รหิาร  จ านวน  3  ตวั  

 - เป็นครุภณัฑ์นอกเหนือจากบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จดัหาตามราคา

ทอ้งตลาด 

 - ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /

งานบรหิารงานท ั่วไป(00111)) 

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 15,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

คา่จดัซ้ือเกา้อีผู้บ้รหิาร 14,940 บาท
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จ านวน
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ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูท้ าน ้ารอ้น-น ้าเย็น  จ านวน  2  ตวั  

เป็นครุภณัฑ์นอกเหนือจากบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จดัหาตามราคา

ทอ้งตลาด  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

(00110) /งานบรหิารงานท ั่วไป(00111))      

คา่จดัซ้ือตูเ้ย็น 15,000 บาท

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

คา่จดัซ้ือตูท้ าน ้ารอ้น-น ้าเย็น 14,000 บาท

โต็ะวางโปรเจคเตอร์ชนิดเคลือ่นยา้ยไดแ้บบ 3 ขา 4,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊วางโปรเจคเตอร์ชนิดเคลือ่นยา้ยไดแ้บบ 3 ขา 

สามารถปรบัระดบัความสงู - ต ่าได ้71.5 - 111 ซม.  แผน่รอง

โปรเจคเตอร์มขีอบดา้นขา้งป้องกนัการลืน่ไหล แผน่รอง กวา้ง 31 ซม. 

ยาว 28.5 ซม.  

นอกเหนือจากบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จดัหาตามราคาทอ้งตลา 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /    

งานบรหิารงานท ั่วไป(00111))       

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวนัที ่ 9  

มถิุนายน  2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว0444 ลงวนัที ่ 24  

มกราคม  2561

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้ย็น  จ านวน  1  ตู ้ 

เป็นครุภณัฑ์นอกเหนือจากบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์จดัหาตามราคา

ทอ้งตลาด  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

(00110) /งานบรหิารงานท ั่วไป(00111))      
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จ านวน

จ านวนเครืองพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 2,600 บาท

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED  ขาวด า 

(18 หน้า/นาที)  จ านวน  1   เครือ่ง     

     คณุลกัษณะพ้ืนฐาน

  - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 600x600 dpi 

  - มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่งไมน้่อยกวา่ 18 หน้าตอ่นาที

  - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB

  - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อย

กวา่ 1 ชอ่ง

  - มถีาดใสก่ระดาษไมน้่อยกวา่ 150 แผน่   

  - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom

  - เป็นครุภณัฑ์ทีม่ลีกัษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  

ประจ าเดอืนมนีาคม 2562 

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) / 

งานบรหิารท ั่วไป (00111)) 

เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ 4,300 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ 

(Ink Tank Printer)จ านวน 1 เครือ่ง คณุลกัษณะพ้ืนฐาน

  - เป็นเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์(Ink Tank  

Printer) จากโรงงานผลติ

  - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

  - มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่ง ขาว-ด า ไมน้่อยกวา่ 20 หน้าตอ่นาท ี

(ppm) หรือ 8.8 ภาพตอ่นาที(ipm)

  - มคีวามเร็วในการพมิพ์รา่ง ส ีไมน้่อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาที (ppm) หรือ 

4.5 ภาพตอ่นาท(ีipm)

  - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีวา่ จ านวนไมน้่อย

กวา่ 1 ชอ่ง

  - มถีาดใสก่ระดาษไมน้่อยกวา่ 50 แผน่

  - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom  

ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เดอืนมนีาคม 2562 

     ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)/           

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212))

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/1842 ลง

วนัที ่19 มถิุนายน 2561

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
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รวม

จ านวน

  

รวม

รวม

จ านวน

รายจา่ยอืน่

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่งๆ 30,000 บาท

งบรายจ่ายอืน่ 30,000 บาท

รายจ่ายอืน่ 30,000 บาท

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 1,400 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออปุกรณ์อา่นบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart 

Card Reader) จ านวน  2 เครือ่ง คณุลกัษณะพ้ืนฐาน

 - สามารถอา่นและเขยีนขอ้มลูในบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้

 - มคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาไมน้่อยกวา่ 4.8 MHz

 - สามารถใชง้านผา่นชอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB ได ้ 

 - สามารถใชก้บับตัรบตัรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ที่

ใชแ้รงดนัไฟฟ้าขนาด 5 Volts,  3 Volts และ1.8 Volts ไดเ้ป็นอยา่งน้อย 

 - ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ าปี 2562 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /งาน

บรหิารงานท ั่วไป(00111))            

 - ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 42 ขอ้ 4

 - ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุที ่มท 0810.7/ว 

2609 ลงวนัที ่4 กรกฎาคม 2562

            

โครงการจดัต ัง้ศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ

25,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนเทศบาลต าบลพปินู  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั

การจดัต ัง้ศนูย์ปฏบิตักิารรว่มในการชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /งาน

บรหิารท ั่วไป (00111)) 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3616  ลง

วนัที ่ 24  มถิุนายน  2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1791  ลง

วนัที ่ 3  เมษายน  2560

เงนิอุดหนุน 25,000 บาท

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา  วจิยั  ประเมนิผล หรือพฒันา

ระบบตา่งๆ ซึง่มใิชเ่พือ่การจดัหา หรือปรบัปรุงครุภณัฑ์  ทีด่นิ  และ

สิง่กอ่สรา้ง  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป 

(00110) /งานบรหิารท ั่วไป (00111))

งบเงนิอุดหนุน 25,000 บาท
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จ านวน

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล จ านวน 5 อตัราไดแ้ก่

 1)เงนิเดอืนต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั  จ านวน  1  อตัรา  

 2)เงนิเดอืนต าแหน่งนกัวชิาการเงนิและบญัชี จ านวน 1 อตัรา  

 3)เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนกังานการเงนิและบญัชีจ านวน1อตัรา  

 4)เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนกังานพสัด ุจ านวน  1  อตัรา  

 5)เงนิเดอืนต าแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้จ านวน1 อตัรา

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /

งานบรหิารงานคลงั(00113))

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 38,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 963,000 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 600,000 บาท

งานบรหิารงานคลงั 1,830,000 บาท

งบบุคลากร 963,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้ง  จ านวน   2   อตัรา

      1) ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพสัด ุ            จ านวน  1   อตัรา       

      2) ผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ จ านวน  1  อตัรา 

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /งาน

บรหิารงานคลงั(00113))

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 48,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการกองคลงั  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงาน 

บรหิารงาน ท ั่วไป(00110) /งานบรหิารงานคลงั(00113))

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 235,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล   

จ านวน  3  อตัรา

        1) เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี      จ านวน 1 อตัรา  

        2) เจา้พนกังานพสัด ุ                       จ านวน 1 อตัรา

        3) เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้           จ านวน 1 อตัรา 

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารงานคลงั(00113))

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานตามภารกจิ   

จ านวน  2  อตัรา

     1) ผูช้ว่ยเจา้พนกังานพสัด ุ               จ านวน  1  อตัรา  

     2) ผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้    จ านวน  1  อตัรา  

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /งาน

บรหิารงานคลงั(00113))
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 -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล  

พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลั

ประจ าปี) 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110)/งาน

บรหิารงานคลงั(00113))

-ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่

เป็นกรณีพเิศษอนัมลีกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปีแกพ่นกังานสว่นทอ้งถิน่

ใหเ้ป็นรายจา่ยอืน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 15,000 บาท

คา่ตอบแทน 237,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 70,000 บาท

งบด าเนินงาน 857,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรพนกังานสว่นต าบล   

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารงานคลงั(00113))

เงนิชว่ยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 10,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น  คา่เชา่ซ้ือ คา่ช าระเงนิกูก้รณีปลูกสรา้งบา้นใหแ้ก่

พนกังานสว่นต าบล   

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /

งานบรหิารงานคลงั(00113))

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 40,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นเงนิตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการปกตขิอง

พนกังานสว่นต าบลและลูกจา้งทีไ่ดร้บัค าส ั่งใหป้ฏบิตังิาน  

      ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /

งานบรหิารงานคลงั(00113))

คา่เชา่บา้น 102,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ จา้งเหมาคนเก็บคา่ถงัขยะ  คา่จา้ง

เหมาในการจดัท าของตา่งๆ คา่จา้งถา่ยเอกสาร เขา้เลม่ และอืน่ๆ ฯลฯ  ต ัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /งาน

บรหิารงานคลงั(00113)) 

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

คา่จา้งเหมาบรกิาร 20,000 บาท

   -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือคา่รกัษาพยาบาลแกพ่นกังานสว่นต าบล  ต ัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /งาน

บรหิารงานคลงั(00113

คา่ใช้สอย 520,000 บาท
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คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ 75,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 75,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัหรือคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการเดนิทางไปราชการ ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /งานบรหิารงาน

คลงั(00113))

  - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและ

การเขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแผนทีภ่าษี 300,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแผนทีภ่าษีขององค์การบรหิารสว่น

ต าบลพปินู ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

(00110) /งานบรหิารงานคลงั(00113))

 -ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า37ขอ้3

 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2550

 - ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.3/ว483 ลง

วนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2561

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ คา่ลงทะเบยีนการ

อบรมสมัมนาของพนกังานสว่นต าบล   

 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /งาน

บรหิารงานคลงั(00113)) 

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  เชน่  กระดาษ  หมกึ  ดนิสอ  ปากกา  

แฟ้ม  สมดุบญัชี  คา่ถา่ยเอกสารขนาดทีเ่ครือ่งทีส่ านกังานไมส่ามารถถา่ย

ได ้คา่วารสารหรือสิง่พมิพ์ตา่งๆ ฯลฯ   

  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /

งานบรหิารงานคลงั(00113))  

คา่วสัดุ 100,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 50,000 บาท

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 50,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ  เพือ่ใหส้ามารถใช้

งานไดต้ามปกต ิ เชน่ เครือ่งปรบัอากาศ  เครือ่งคอมพวิเตอร์  ฯลฯ ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป(00110) /งาน

บรหิารงานคลงั(00113))
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วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บาท

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร 10,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร จ านวน  3  ตู ้ ขนาด 91.5 x 

45.7 x 183.0 cm.ไดร้บัมาตรฐาน มอก.  ตามแบบมาตรฐานทีท่าง

ราชการก าหนด ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงาน

ท ั่วไป(00110) /งานบรหิารงานคลงั(00113))

คา่ครุภณัฑ์ 10,000 บาท

ครุภณัฑ์ส านกังาน

  -  เพือ่จา่ยจดัซ้ือเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่  แผน่ดสิก์  โปรแกรม และ

อืน่ๆ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป

(00110) /งานบรหิารงานคลงั(00113)) 

งบลงทุน 10,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูชี้พกูภ้ยั 100,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูชี้พกูภ้ยั  เชน่  

คา่อาหาร  คา่ยานพาหนะ คา่เบีย้เล้ียง ฯลฯ  ในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บั

ค าส ั่งแตง่ต ัง้ในแตล่ะคร ัง้ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานการ

รกัษาความสงบภายใน(00120) /งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษา

ความสงบภายใน(00121))

-ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่01ขอ้ที ่9

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

คา่ใช้สอย 130,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน 130,000 บาท

งบด าเนินงาน 130,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยั น ้าทว่มฉบัพลนั  น ้าป่า

ไหลหลากและแผน่ดนิถลม่

30,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอทุกภยั น ้า

ทว่มฉบัพลนั น ้าป่าไหลหลากและ แผน่ดนิถลม่  เชน่ คา่อาหาร  คา่

ยานพาหนะ คา่เบีย้เล้ียง ฯลฯ ในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัค าส ั่งแตง่ต ัง้ในแต่

ละคร ัง้  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบ

ภายใน(00120) /งานบรหิารงานท ั่วไปเกีย่วกบัการรกัษาความสงบภายใน

(00121))

-ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี(พ.ศ.2561-2565)หน้าที1่02ขอ้ที1่0

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557
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คา่ใช้สอย 85,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั 85,000 บาท

งบด าเนินงาน 85,000 บาท

แผนงานการศกึษา

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศกึษา 2,602,977 บาท

งบบุคลากร 556,932 บาท

คา่ใชจ้า่ยในด าเนินการป้องกนั และลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่งเทศกาลส าคญั 55,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในด าเนินการป้องกนัและลดอบุตัเิหตทุางถนน

ในชว่งเทศกาลส าคญั  เชน่ เทศกาลปีใหม ่ เทศกาลสงกรานต์  ฯลฯ  ของ 

อปพร.  ต ารวจภธูรพปินู  และกลุม่พลงัมวลชนตา่งๆ

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน

(00120)/งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั (00123))

-ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่02ขอ้ที1่0

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0804.5/ว1634  ลงวนัที ่ 22  กนัยายน  2557

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.4/ว1464  ลงวนัที ่ 5  เมษายน  2562

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน 30,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร คา่ยานพาหนะ คา่เบีย้เล้ียง ฯลฯ อปพร.ในการ

ปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัค าส ั่งแตง่ต ัง้ในแตล่ะคร ัง้  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

(ปรากฏในแผนงานการรกัษาความสงบภายใน(00120)/งานป้องกนัภยั

ฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคภียั (00123))

-ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้าที1่01ขอ้ที8่ 

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเดอืนขา้ราชการครูผูด้แูลเด็ก,  ครู ค.ศ. 1  จ านวน  

1  อตัรา  ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กหูนบ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) /งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา(00212))

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 556,932 บาท

เงนิเดอืนพนกังาน 274,620 บาท
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  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิวทิยฐานะช านาญการ ขา้ราชการครูผูด้แูลเด็ก, ครู 

ค.ศ. 1  จ านวน  1  อตัรา ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กหูนบ    ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) /งานระดบักอ่นวยั

เรียนและประถมศกึษา (00212)) 

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 225,312 บาท

เงนิวทิยฐานะ 21,000 บาท

คา่ตอบแทน 86,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 40,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราว ส าหรบัพนกังานจา้งตาม

ภารกจิต าแหน่งผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก (วุฒ ิปวช. หรือผูม้ทีกัษะ) จ านวน1

อตัรา เป็นเงนิ 24,000 บาทของศนูย์พฒันาเด็กเล็กหูนบ  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

อดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210) /งานระดบักอ่นวยั

เรียนและประถมศกึษา (00212)) 

 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวพนกังานจา้งท ั่วไป ต าแหน่ง

ผูด้แูลเด็ก (ไมก่ าหนดคณุวุฒ)ิจ านวน 1 อตัรา เป็นเงนิ 12,000  บาท  

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กหูนบ  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา(00210) /งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา

(00212))

งบด าเนินงาน 1,050,045 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ  ต าแหน่ง  ผูช้ว่ยครู

ผูด้แูลเด็ก (วุฒ ิปวช. หรือผูท้ีม่ทีกัษะ)  จ านวน 1 อตัรา  เป็นเงนิ  

117,312  บาท  

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กหูนบ  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา(00210) /งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 

(00212))  

 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งท ั่วไป ต าแหน่งผูด้แูลเด็ก (ไม่

ก าหนดคณุวุฒ)ิ  จ านวน  1  อตัรา  เป็นเงนิ  108,000  บาท  

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กหูนบ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน

แผนงานการศกึษา (00210) /งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 

(00212))  

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 36,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล  

พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลั

ประจ าปี) ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานการศกึษา

(00210)/งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212))
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 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรใหแ้กข่า้ราชการครูผูด้แูลเด็ก, 

ครู ค.ศ.1  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา

(00210)/งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212))

คา่ใช้สอย 416,010 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือ คา่ช าระเงนิกูก้รณีปลูกสรา้งบา้นใหแ้ก่

ขา้ราชการครูผูด้แูลเด็ก, ครู ค.ศ.1 ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏ

ในแผนงานการศกึษา(00210)/งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา 

(00212))

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 10,000 บาท

คา่เชา่บา้น 36,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา 286,010 บาท

      3.1)สนบัสนุนคา่จดัการเรียนการสอนของศนูย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั)

จ านวน   62,900   บาท

 - เพือ่เป็นคา่จดัการเรียนการสอน(รายหวั)ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กหูนบ    

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210)/     

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212))

     3.2)คา่อาหารกลางวนั    จ านวน    181,300   บาท

 -  เพือ่เป็นคา่อาหารกลางวนัของศนูย์พฒันาเด็กเล็กหูนบ  

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)/      

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)) 

     3.3)สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษา จ านวน 41,810บาท

 - เพือ่สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการเรียนการสอนศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  

ไดแ้ก่

  - คา่หนงัสอื  37 x 200 =  7,400  บาท                                             

   - คา่อปุกรณ์การเรียน  37 x 200  =  7,400  บ                                 

          - คา่เครือ่งแบบนกัเรียน  37 x 300  =  11,100  บาท                  

               - คา่กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน  37 x 430  =  15,910  บาท

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานการศกึษา (00210)/งาน

ระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)) 

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว

2786 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2562

  1)  คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ  จ านวน 20,000  บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ คา่ลงทะเบยีนการ

อบรมสมัมนาของครูผูด้แูลเด็ก  ผูช้ว่ยครูผูด้แูลเด็ก ผูด้แูลเด็ก  ต ัง้จา่ยจาก

เงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) /งานระดบักอ่น

วยัเรียนและประถมศกึษา (00212))  

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร 20,000 บาท
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 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัหรือคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการเดนิทางไปราชการ ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210) /งานระดบักอ่นวยัเรียน

และประถมศกึษา (00212))

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557  

โครงการสง่เสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ 10,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเด็กประจ าปี  2563  ของอบต.พิ

ปนู  เชน่ วสัด ุ อปุกรณ์  ของขวญั  ของรางวลั ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้

(ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)/งานระดบักอ่นวยัเรียนและ

ประถมศกึษา (00212))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่5ปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า89 ขอ้7

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 30,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 70,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการ

ของ  อบต.พปินู  เชน่ คา่รถ  วสัด ุ อปุกรณ์  ของขวญั  ของรางวลั ฯลฯ      

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)/      

งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212))

-ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5ปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า 26ขอ้6

-ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่วสัดุ 548,035 บาท

คา่อาหารเสรมิ (นม) 548,035 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ืออาหารเสรมิ (นม) ใหก้บัโรงเรียนและศนูย์พฒันา

เด็กเล็กในพ้ืนที ่   แยกเป็น

    1) คา่วสัดอุาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กโ่รงเรียนวดัโบราณาราม

จ านวน   429,230     บาท

    2) คา่วสัดอุาหารเสรมิ (นม) ใหแ้กโ่รงเรียนบา้นเหนือคลอง       

จ านวน     47,905      บาท

    3) คา่วสัดอุาหารเสรมิ (นม) ใหแ้ก ่ ศนูย์พฒันาเด็กเล็กหูนบ     

จ านวน      70,900     บาท           

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศกึษา(00210)/งาน

ระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212))

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 

2786 ลงวนัที ่8 พฤษภาคม 2562
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เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการอาหารกลางวนั 996,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 996,000 บาท

เงนิอุดหนุน 996,000 บาท

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 144,000 บาท

- เพือ่สนบัสนุนคา่ป่วยการส าหรบันกับรบิาลทอ้งถิน่  จ านวน  2  คน คนละ 

6,000 บาท/คน/เดอืน ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ(00220)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221)) 

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยอาสาสมคัรบรบิาลทอ้งถิน่ขององค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่และการเบกิคา่ใชจ้า่ย พ.ศ. 2562

งบด าเนินงาน 207,000 บาท

คา่ตอบแทน 144,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนวดัโบราณาราม

จ านวน  896,000    บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนบา้นเหนือคลอง  

จ านวน  100,000   บาท 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนการศกึษา(00210)/งานระดบั

กอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา (00212)) 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0816.2/ว 2786              

  ลงวนัที ่ 8  พฤษภาคม  2562

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข 417,000 บาท

การขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากพษิสนุขับา้ ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมารี

10,000 บาท

   -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้่ายในการขบัเคลือ่นโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จาก

พษิสนุขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา

ภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี เพือ่ป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ ตวัละ 30 บาท ตาม

จ านวนสนุขั/แมว ท ัง้ทีม่เีจ้าของและไมม่เีจ้าของในเขต อบต.พปินู  เชน่วคัซีนและ

อปุกรณ์ในการฉีดตา่งๆ ฯลฯ ต ัง้จ่ายจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป(ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ(00220)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่5ปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า12ขอ้ 2 

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0810.5/1042 ลง

วนัที ่10  เมษายน 2561

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่ายคา่ใชจ้่ายในการจดังาน การ

จดัการแขง่ขนักฬีาและการสง่นกักฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาขององค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใช้สอย 63,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ
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คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ 15,000 บาท

 -เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัโรคพษิสนุขับา้ เชน่ 

วสัด ุอปุกรณ์ คา่วทิยากร คา่อาหารวา่ง  ฯลฯ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

(00220)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ(00221)) 

-ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า90ขอ้3

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.5/1042 ลงวนัที ่10  เมษายน 2561

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคขาดสารไอโอดนีอยา่งเขม้แข็งและย ั่งยืน 10,000 บาท

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาโรคขาดสาร

ไอโอดนีอยา่งเขม้แข็งและย ั่งยืน ในเขต  อบต.พปินู  เชน่ วสัด ุ อปุกรณ์ 

ตา่งๆ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

(00220)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)) 

 -ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่5ปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า13ขอ้ 4

 - ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.5/1175  ลงวนัที ่ 25  เมษายน 2561

โครงการควบคมุประชากรสนุขั – แมว 26,000 บาท

  - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการควบคมุประชากรสนุขั – แมวในเข

ตอบต.พปินู  เชน่ วสัด ุ อปุกรณ์ ตา่งๆ ฯลฯ 

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ(00220)/    

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่5ปี(พ.ศ.2561-2565) หน้า12ขอ้1 

 - ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.5/1042 ลงวนัที ่10  เมษายน 2561

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
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โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอด

โรค คนปลอดภยั จากพษิสนุขับา้ ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ คร. สมเด็จ

พระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

2,000 บาท

  -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบยีน

สตัว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากพษิสนุขับา้ ตามพระ

ปณิธานศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ 

อคัรราชกุมารี  ในการส ารวจขอ้มลูจ านวนสตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ ตวัละ 

6 บาท/ปี ตามจ านวนสนุขั/แมว ท ัง้ทีม่เีจา้ของและไมม่เีจา้ของในเขต 

อบต.พปินู  โดยใหท้ าการส ารวจปีละ 2 คร ัง้ ภายในเดอืนธนัวาคมและ

เดอืนมถิุนายนของทุกปี ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงาน

สาธารณสขุ(00220)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221)) 

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่5ปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า12ขอ้3  

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 

0810.5/1042 ลงวนัที ่10  เมษายน 2561

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนใหแ้กก่ลุม่  อสม. ประจ าหมูบ่า้น  เป็นคา่ใชจ้า่ย

ในการพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน ในการด าเนินงานของ  อสม. ในเขต

รบัผดิชอบของ  อบต.พปินู  หมูท่ี ่2 – 7  หมูบ่า้นละ 15,000  บาท  ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ(00220) /งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221))  

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 128 ขอ้ 1

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3616  ลง

วนัที ่ 24  มถิุนายน  2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1791  ลง

วนัที ่ 3  เมษายน  2560 

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

การพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน 90,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 210,000 บาท

เงนิอุดหนุน 210,000 บาท
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โครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ 120,000 บาท

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 20,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวสัดวุทิยาศาสตร์การแพทย์ เชน่  น ้ายาเคม ี 

น ้ามนักา๊ด น ้ามนัเบนซนิ วคัซีน เวชภณัฑ์และอปุกรณ์ป้องกนัโรคพษิสนุขั

บา้ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ

(00220)/งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอืน่  (00223))

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

คา่วสัดุ 20,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนตามโครงการพระราชด ารดิา้นสาธารณสขุ

ใหแ้ก ่คณะกรรมการหมูบ่า้น หมูท่ี ่2-7 ในเขตพ้ืนทีต่ าบลพปินู จ านวน  6 

หมูบ่า้น  หมูบ่า้นละ  3 โครงการ เป็นเงนิหมูบ่า้นละ 20,000 บาท  ต ัง้จา่ย

จากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสขุ (00220) /งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสขุ (00221))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่5ปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า19ขอ้1 - 

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3616  ลง

วนัที ่ 24  มถิุนายน  2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1791  ลง

วนัที ่ 3  เมษายน  2560 

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 20,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานโครงการเยีย่มบา้นเยีย่มใจผูพ้กิาร 20,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ือของทีร่ะลกึใหก้บัผูพ้กิารตาม

โครงการเยีย่มบา้นเยีย่มใจผูพ้กิาร   

ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานสงัคมสงเคราะห์

(00230) /งานสวสัดกิารและสงัคมสงเคราะห์(00232)) 

-ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5ปี(พ.ศ.2561-2565)หน้า92ขอ้3  

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใช้สอย 20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์ 80,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท
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- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนศนูย์สงเคราะห์ประจ าหมูบ่า้น หมูท่ี ่2–7 ต าบลพิ

ปนู หมูบ่า้นละ10,000  บาท ในการด าเนินการในกจิกรรมศนูย์สงเคราะห์

ประจ าหมูบ่า้น  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานสงัคม

สงเคราะห์(00230)/งานสวสัดกิารและสงัคมสงเคราะห์(00232)) 

-ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 129 ขอ้ 1

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3616  ลง

วนัที ่ 24  มถิุนายน  2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1791  ลง

วนัที ่ 3  เมษายน  2560 

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 1,201,600 บาท

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์

อดุหนุนศนูย์สงเคราะห์ประจ าหมูบ่า้น 60,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 60,000 บาท

เงนิอุดหนุน 60,000 บาท

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 19,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล   

ต าแหน่ง นายชา่งโยธา จ านวน  1  อตัรา  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได(้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)/งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241))

เงนิเดอืนพนกังาน 200,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล จ านวน 2อตัรา  ดงัน้ี

  1) เงนิเดอืนต าแหน่งผูอ้ านวยการกองชา่ง  จ านวน 1 อตัรา   

  2) เงนิเดอืนต าแหน่งนายชา่งโยธา             จ านวน 1 อตัรา  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)/งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ ชุมชน(00241))

งบบุคลากร 576,000 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 576,000 บาท

เงนิประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจ าต าแหน่งใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ต าแหน่ง

ผูอ้ านวยการกองชา่ง  จ านวน 1 อตัรา

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ ชุมชน (00241))
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เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง 30,000 บาท

 -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่คา่ครองชีพช ั่วคราวใหแ้กพ่นกังานจา้ง ต าแหน่ง

ผูช้ว่ยนายชา่งโยธาจ านวน1 อตัรา                       ต าแหน่งผูช้ว่ยเจา้

พนกังานธุรการ จ านวน1อตัรา

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241))

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 285,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดอืนพนกังานจา้งตามภารกจิ                     ต าแหน่ง 

ผูช้ว่ยนายชา่งโยธา  จ านวน 1  อตัรา                       ต าแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้

พนกังานธุรการ   จ านวน 1  อตัรา    

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241))

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 10,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือ คา่ช าระเงนิกูก้รณีปลูกสรา้งบา้น

ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน(00240)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ ชุมชน(00241))

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 25,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่ส าหรบัพนกังานสว่นต าบล  

พนกังานจา้งตามภารกจิและพนกังานจา้งท ั่วไป เป็นกรณีพเิศษ(เงนิรางวลั

ประจ าปี) ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240) /งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241))

งบด าเนินงาน 458,600 บาท

คา่ตอบแทน 58,600 บาท

เงนิชว่ยเหลือคา่รกัษาพยาบาล 10,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือคา่รกัษาพยาบาลพนกังานสว่นต าบล และผูม้ี

สทิธติามกฎหมาย ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน(00240)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ ชุมชน(00241))

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 10,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุรพนกังานสว่นต าบล และผูม้ี

สทิธติามกฎหมาย ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน(00240)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ ชุมชน(00241))

คา่เชา่บา้น 3,600 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือ คา่ช าระเงนิกูก้รณีปลูกสรา้งบา้น

ใหแ้กพ่นกังานสว่นต าบล  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะ

และชุมชน(00240)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ ชุมชน(00241))
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คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน 10,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่งๆ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบั

เคหะและชุมชน (00241))   

คา่จา้งเหมาบรกิาร 30,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ คา่จา้งเหมาในการจดัท าของตา่งๆ 

คา่จา้งถา่ยเอกสาร เขา้เลม่ และอืน่ๆ ฯลฯ   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏ

ในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน(00241))  

คา่ใช้สอย 100,000 บาท

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซมทรพัย์สนิ เพือ่ใหส้ามารถใชง้าน

ไดต้ามปกต ิ เชน่   เครือ่งคอมพวิเตอร์  รถจกัรยานยนต์  ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)/งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)) 

คา่วสัดุ 300,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นเบีย้เล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั ฯลฯ แกพ่นกังาน

สว่นต าบล ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241))

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมและการ

เขา้รบัการฝึกอบรมของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่ พ.ศ. 2557 

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 40,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ 20,000 บาท

วสัดสุ านกังาน 50,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดสุ านกังาน  เชน่  กระดาษ หมกึ ดนิสอ ปากกา แฟ้ม 

ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)) 
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วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 20,000 บาท

วสัดกุอ่สรา้ง 50,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งตา่งๆ  ทีใ่ชใ้นสว่นโยธา  เชน่   คอ้น  ตะป ู  

ตลบัเมตร ฯลฯ และเพือ่เป็นคา่วสัดกุอ่สรา้งตา่ง  เชน่ ดนิ,  อฐิ,  หนิ,  ปนู,  

ทราย ฯลฯ  ทีใ่ชใ้นการชว่ยเหลือชาวบา้น หมูท่ี ่ 2–7ในเขตพ้ืนที ่ อบต.พปินู

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)/งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)) 

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 30,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นวสัดไุฟฟ้าและวทิยุ ภายใน อบต. และหมูบ่า้น เชน่ ฟิวส์ เข็ม

ขดัรดัสาย หลอดไฟฟ้า  ปล ัก๊ไฟฟ้า  บลาสต์  สตาทเตอร์ ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)/งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)) 

วสัดคุอมพวิเตอร์ 50,000 บาท

-  เพือ่จา่ยจดัซ้ือเป็นคา่วสัดคุอมพวิเตอร์  เชน่  แผน่ดสิก์  โปรแกรม และ

อืน่ๆ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)) 

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดโุฆษณาและเผยแพร ่ เชน่  กระดาษอดัรูป  กระดาษ

เขยีนโปสเตอร์รูปส ีหรือขาวด า ทีไ่ดจ้ากการลา้งอดัขยาย  ฯลฯ ต ัง้จา่ยจาก

เงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)/งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241))

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 100,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดเุชือ่เพลงิและสารหลอ่ลืน่  เชน่  น ้ามนัเบนซนิ  น ้ามนั

ดเีซล  ฯลฯ  ส าหรบัเครือ่งจกัรกลทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานอืน่  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)/งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241)) 
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ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

งบลงทุน 137,000 บาท

คา่ครุภณัฑ์ 137,000 บาท

    - เพือ่จ่ายเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ Multifunction เลเซอร์หรือชนิด LED ส ี 

จ านวน  1   เครือ่ง  คณุลกัษณะพ้ืนฐาน

       - เป็นอปุกรณ์ทีม่คีวามสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายใน

เครือ่งเดยีวกนั

        - มคีวามละเอยีดในการพมิพ์ไมน้่อยกว่า 600x600 dpi 

        - มคีวามเร็วในการพมิพ์ขาวด าส าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกว่า 18 หน้าตอ่

นาที (ppm)

        - มคีวามเร็วในการพมิพ์สสี าหรบักระดาษ A4 ไมน้่อยกว่า 18 หน้าตอ่นาที 

(ppm)

        - มหีน่วยความจ า (Memory) ขนาดไมน้่อยกว่า 256 MB

        - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ ส)ี ได้

        - มคีวามละเอยีดในการสแกนสงูสดุ ไมน้่อยกว่า 1,200x1,200 dpi

        - มถีาดป้อนเอกสารอดัโนมตั ิ(Auto Document Feed)

        - สามารถถา่ยส าเนาเอกสารไดท้ ัง้สแีละขาวด า

        - สามารถท าส าเนาสงูสดุไมน้่อยกว่า 99 ส าเนา

        - สามารถยอ่และขยายได ้25 ถงึ 400 เปอร์เซ็นต์

        - มชีอ่งเชือ่มตอ่ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดกีว่า จ านวนไมน้่อยกว่า 1 

ชอ่ง

        - มชีอ่งเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network  Interface) แบบ10/100  

Base-T หรือดกีว่าจ านวนไมน้่อยกว่า 1 ชอ่ง หรือสามารถใชง้านผา่นเครือขา่ยไร้

สาย (Wi-Fi) ได้

        - มถีาดใสก่ระดาษไดไ้มน้่อยกว่า  150  แผน่

        - สามารถใชไ้ดก้บั A4, Letter, Legal และ Custom 

เป็นครุภณัฑ์ทีม่ลีกัษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ าปี  

พ.ศ. 2562 

ต ัง้จ่ายจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท ั่วไป (00110) /งานบรหิาร

ท ั่วไป (00111)) 

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์  (ส)ี 15,000 บาท
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คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่1* 22,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังานประมวลผล แบบที1่*  (จอแสดง

ภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 19 นิว้) จ านวน  1เครือ่ง      คุณลกัษณะพ้ืนฐาน  

     - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกวา่ 4 แกนหลกั 

(4 core) โดยมคีวามเร็วสญัญาณนาฬกิาพ้ืนฐานไมน้่อยกวา่ 2.8 GHz  และมเีทคโนโลยี

เพิม่สญัญานาฬกิาไดใ้นกรณีทีต่อังใช้ความสามารถในการประมวลผลสงู จ านวน 1 หน่วย 

       - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มหีน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน

ระดบั (Level) เดียวกนั  ขนาดไมน้่อยกวา่ 8 MB 

       - มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ  โดยมคีุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึง่ หรือดีกวา่  

ดงัน้ี

    1) เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกัทีม่หีน่วยความจ าขนาดไมน้่อย

กวา่  2 GB หรือ

    2) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพตดิต ัง้อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  แบบ 

Graphics  Processing  Unit  ทีส่ามารถใช้หน่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาด

ไมน้่อยกวา่  2  GB  หรือ

   3) มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพทีม่คีวามสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลกัใน

การแสดงภาพขนาดไมน้่อยกวา่ 2 GB   

      - มหีน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนดิ DDR4  หรือดีกวา่ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 4 GB

      - มหีน่วยจดัเก็บขอ้มลูชนดิ SATA  หรือดีกวา่ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 1 TB  หรือ

ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

    - ม ีDVD-RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 

    - มชี่องเชือ่มตอ่ระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกวา่ จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ช่อง 

    - มแีป้นพมิพ์และเมาส์

    - มจีอภาพ LCD หรือดีกวา่ ม ีContrast Ratio ไมน้่อยกวา่ 600:1 และมขีนาดไมน้่อย

กวา่ 18.5 นิว้  จ านวน 1  หน่วย 

   เป็นครุภณัฑ์ทีม่ลีกัษณะตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์  ประจ าปี  พ.ศ.  

2559 

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน(00241))  

ซอ่มแซมหอกระจายขา่วประจ าหมูบ่า้น ม.2-7 50,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมหอกระจายขา่วประจ าหมูบ่า้น ม. 2-7

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)) 

ซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่งสวา่งในหมูบ่า้น หมูท่ี ่2-7 20,000 บาท

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมไฟ้ฟ้าสอ่งสวา่งในหมูบ่า้น หมูท่ี ่2-7  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งาน

บรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241))

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 30,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซม  บ ารุงรกัษาครุภณัฑ์ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง 

เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิซึง่มจี านวนเงนิเกนิ  5,000  บาท  เชน่ 

ถนนอาคารฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได(้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240)/งานบรหิารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241))
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  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา  วจิยั  ประเมนิผล กบั

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์และอืน่ๆในการตรวจสอบคณุภาพน ้าตามมาตรฐาน

อปุโภคบรโิภคน ้าประปาในหมูบ่า้นในเขตพ้ืนทีต่ าบลพปินู  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งานบรหิารท ั่วไป

เกีย่วกบัเคหะและชุมชน (00241)

งานไฟฟ้าถนน 3,274,960 บาท

รายจา่ยอืน่
คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั ประเมนิผล หรือพฒันาระบบตา่งๆ 30,000 บาท

งบรายจ่ายอืน่ 30,000 บาท

รายจ่ายอืน่ 30,000 บาท

  -  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นนางตา – สวน

ยางนายเดชา  หมูท่ี ่4  ต าบลพปินู  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  4.00  เมตร 

หนา 0.15  เมตร ยาว 225  เมตร ไหลท่างหนิคลุก  ขา้งละ  0.50  เมตร 

รายละเอยีดตามแบบของ อบต.พปินู และป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) /งาน

ไฟฟ้าถนน(00242))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ขอ้ 32

- ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 

และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นนางหนูพรกึ  ประสงค์ หมูท่ี่

 5

500,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้ (k) ตามหนงัสอืส ั่งการ

กระทรวงการคลงั ดว่นทีส่ดุ ที ่กค 0405.2/ว110  ลงวนัที ่ 5  มนีาคม   

2561 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) /

งานไฟฟ้าถนน (00242))

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคาได ้(k) 125,960 บาท

งบลงทุน 3,274,960 บาท

คา่ทีด่นิและสิง่ก่อสรา้ง 3,274,960 บาท

บาท500,000โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นนางตา–สวนยางนายเดชา 

หมูท่ี ่4

 - เพือ่เป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นนางหนูพรกึ  

ประสงค์ หมูท่ี ่5 ต าบลพปินู  ขนาดผวิจราจรกวา้ง  4.00  เมตร หนา 

0.15  เมตร ยาว 225  เมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ  0.50  เมตร 

รายละเอยีดตามแบบของ อบต.พปินู และป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ต ัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) /งาน

ไฟฟ้าถนน(00242))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ขอ้ 34

- ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 

และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562
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 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหว้ยสา้น  หมูท่ี ่ 7  

ต าบลพปินู ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา0.15 เมตร ยาว 225 

เมตร ไหลท่างหนิคลุกขา้งละ  0.50  เมตรรายละเอยีดตามแบบของ อบต.พิ

ปนู และป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งานไฟฟ้าถนน (00242))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 144 ขอ้ 59

- ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 

และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายเหนือคลองระแนะ-ขน านายเขยีน

  หมูท่ี ่6

500,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหว้ยเพชรแกว้ หมูท่ี ่

3  ต าบลพปินู ขนาดผวิจราจรกวา้ง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 225

เมตร ไหลท่างหนิคลุก ขา้งละ 0.50  เมตร รายละเอยีดตามแบบของอบต.พิ

ปนู และป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)/งานไฟฟ้าถนน(00242)) 

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 104 ขอ้ 4  

- ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 

และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหว้ยสา้น หมูท่ี ่7 500,000 บาท

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหว้ยเพชรแกว้ หมูท่ี ่3 500,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี ่4 ขนาดกวา้ง 10  

เมตร  ยาว 15 เมตร  สงู 5 เมตร รายละเอยีดตามแบบของ อบต.พปินู และ

ป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงาน

เคหะและชุมชน (00240) /งานไฟฟ้าถนน(00242))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 111 ขอ้ 34

- ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 

และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายเหนือคลองระแนะ  

หมูท่ี ่ 6  ต าบลพปินู  ขนาดกวา้ง 4.00   เมตร  หนา  0.15  เมตร  ยาว 

225 เมตร ไหลท่างหนิคลุก ขา้งละ 0.50  รายละเอยีดตามแบบของ อบต.พิ

ปนู และป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏใน

แผนงานเคหะและชุมชน(00240) /งานไฟฟ้าถนน (00242)) 

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 113 ขอ้ 53

- ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 

และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562

โครงการกอ่สรา้งศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี ่4 351,000 บาท
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 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มแซมเรียงหนิทา่น ้าหมืน่ราช  หมูท่ี ่2 ต าบลพปินู  

ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร  สงู 7.00 เมตร  ยาว  20  เมตร  รายละเอยีด

ตามแบบของ อบต.พปินู และป้ายโครงการ จ านวน 1  ป้าย ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240)/งานไฟฟ้าถนน

(00242))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 103 ขอ้ 1

- ตามพระราชบญัญตัสิภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 

และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ถงึฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน 145,000 บาท

โครงการซอ่มแซมเรียงหนิทา่น ้าหมืน่ราช  หมูท่ี ่2 298,000 บาท

-  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยส าหรบัการจดักจิกรรมสภาเด็กและเยาวชนในการจดั

กจิกรรม/เสนอแนะใหค้วามเห็น เพือ่การพฒันาเด็กและเยาวชนในทอ้งถิน่

ใหม้สีว่นรว่มในการจดัท าแผนพฒันาเด็กและเยาวชน ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้(ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน(00250) /งาน

สง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน(00252))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ขอ้ 4

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าเวทีประชาคม 20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมสภาเด็กและเยาวชน 10,000 บาท

งบด าเนินงาน 145,000 บาท

คา่ใช้สอย 145,000 บาท

-  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าเวทีประชาคม การจดัประชุมชาวบา้นกลุม่

ตา่งๆ เพือ่จดัท าแผนพฒันาต าบล  ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏใน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน(00250) /งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แข็งของชุมชน(00252))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ขอ้ 10

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว856  ลงวนัที ่ 12  

มนีาคม  2553
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 -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินโครงการทีอ่า่นหนงัสอืทอ้งถิน่ ในการจดั

กจิกรรม การจดัหา ช ัน้วางหนงัสอื โตะ๊  เกา้อี ้ หนงัสอื  วารสาร ตา่งๆ ฯลฯ

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

(00250)/งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252)) 

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ขอ้ 2

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 20,000 บาท

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิ  สนบัสนุน  การจดัท าแผนชุมชนและ

สนบัสนุนการขบัเคลือ่นแผนชุมชน ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏใน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน(00250) /งานสง่เสรมิและสนบัสนุน

ความเขม้แข็งของชุมชน (00252)) 

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 96 ขอ้ 9

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว856  ลงวนัที ่ 12  

มนีาคม  2553

คา่ใชจ้า่ยในโครงการทีอ่า่นหนงัสอืทอ้งถิน่ 10,000 บาท

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชนและการขบัเคลือ่นแผน

ชุมชน

15,000 บาท

 -  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการอบรมป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในหมู่

เยาวชนและประชาชนในเขตรบัผดิชอบรว่มกบัสถานีอนามยั สถานีต ารวจ

อ าเภอพปินู  โรงพยาบาล  และ การศกึษานอกระบบอ าเภอพปินู ฯลฯ ต ัง้

จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

(00250)/งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน (00252))

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 94 ขอ้ 3

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0816.5/ว

2726  ลงวนัที ่ 4  ธนัวาคม 2560
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-  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่การ

ประกอบอาชีพและด ารงชีพ  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

(00250)/งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน(00252)) 

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ขอ้ 4

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว

1659  ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม 2553

โครงการสง่เสรมิอาชีพใหแ้กก่ลุม่แมบ่า้นและกลุม่สตรีต าบลพปินู หลกัสตูร

การท ากะหรีป่ั๊บ

15,000 บาท

-  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชน

ต าบลพปินู หลกัสตูรการท าดอกไมป้ระดษิฐ์  เป็นคา่วทิยากร คา่วสัด ุ อปุกร

ฝึกอบรมตา่งๆ  ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน(00250) /งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของ

ชุมชน(00252))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 80 ขอ้ 2

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว

1659  ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม 2553

โครงการสง่เสรมิปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่การประกอบอาชีพและด ารงชีพ 35,000 บาท

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพใหแ้กป่ระชาชนต าบลพปินู หลกัสตูรการท า

ดอกไมป้ระดษิฐ์

15,000 บาท

- เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในโครงการสง่เสรมิอาชีพใหแ้กก่ลุม่แมบ่า้นและกลุม่

สตรีต าบลพปินู หลกัสตูรการท ากะหรีป่ั๊บ เป็นคา่วทิยากร คา่วสัด ุ อปุกร

ฝึกอบรมตา่งๆ  ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานสรา้งความ

เขม้แข็งของชุมชน(00250) /งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของ

ชุมชน(00252))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 80 ขอ้ 3

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0891.4/ว

1659  ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม 2553
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งบด าเนินงาน 480,000 บาท

คา่ใช้สอย 420,000 บาท

 - เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแผนผงัสถานทีท่อ่งเทีย่วในพ้ืนทีต่ าบลพิ

ปนู เป็นการจดัท าป้ายอคลีกิ ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 1.50  เมตร  

ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานสรา้งความเขม้แข็งของ

ชุมชน(00250) /งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน 

(00252)) 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

งานกีฬาและนนัทนาการ 480,000 บาท

แผนผงัแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่วในเขตพ้ืนที ่อบต.พปินู 5,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิ สนบัสนุนการแขง่ขนักีฬาและสง่ตวั

นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬา ระดบัหมูบ่า้น ต าบล อ าเภอและระดบั

จงัหวดั   ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรม 

และ นนัทนาการ (00260)/งานกีฬาและนนัทนาการ (00262))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  หน้า 99 ขอ้ 11

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนักีฬา  นกัเรียน  นกัศกึษาและ

ประชาชนในต าบลพปินู  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260)/งานกีฬาและนนัทนาการ 

(00262))             

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98 ขอ้ 9

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิสนบัสนุนการแขง่ขนักีฬาระดบัหมูบ่า้น ต าบล  อ าเภอ

และระดบัจงัหวดั

20,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมการแขง่ขนักีฬา นกัเรียน นกัศกึษาและประชาชน

ในต าบลพปินู

400,000 บาท
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คา่วสัดุ 60,000 บาท

คา่ใช้สอย 310,000 บาท

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 335,000 บาท

งบด าเนินงาน 310,000 บาท

วสัดกุีฬา 60,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดอุปุกรณ์กีฬาในการสง่เสรมิกีฬาประเภทตา่ง ๆ ใหก้บั

ศนูย์กีฬาหมูบ่า้นภายในต าบล จ านวน  6  หมูบ่า้น เชน่ ลูกฟุตบอล

วอลเลย์บอล  ตะกรอ้  ตาขา่ย  ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏใน

แผนงาน ศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260)/งานกีฬาและ

นนัทนาการ (00262)) 

        

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมงานประเพณีเทศกาลวนัสงกรานต์ 100,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีเทศกาลวนัสงกรานต์ เชน่ 

วสัด ุอปุกรณ์ ป้ายประชาสมัพนัธ์ ของขวญั ของรางวลั ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้(ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

(00260)/งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ขอ้ 2

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมงานประเพณีเทศกาลลอยกระทง 15,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีลอยกระทง เชน่ วสัดุ

อปุกรณ์  ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรม

และนนัทนาการ(00260)/งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)) 

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ขอ้ 1

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559



หน้า : 1/1

จ านวน

จ านวน

จ านวน

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมบ ารุงรกัษาศลิปะ จารีตประเพณี ภมูปิญัญาทอ้งถิน่

และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่

10,000 บาท

-  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมบ ารุงรกัษาศลิปะ จารีตประเพณี 

ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ ในการจดักจิกรรม เพือ่

บ ารุงรกัษา พระมหาธาตขุองจงัหวดันครศรีธรรมราช  เชน่ วสัด ุอปุกรณ์ 

ป้ายประชาสมัพนัธ์ ฯลฯ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานศาสนา

วฒันธรรมและนนัทนาการ(00260)/งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่

(00263))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 99 ขอ้ 12

 - ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าเรือพระบกในงานประเพณีชกัพระประจ าปี 15,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัท าเรือพระบกในงานประเพณีชกัพระ

ประจ าปี  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานศาสนา

วฒันธรรมและนนัทนาการ(00260)/งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่

(00263)) 

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ขอ้ 4

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานรฐัพธีิตา่งๆ 100,000 บาท

 -  เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดังานรฐัพธีิตา่งๆ ซึง่เป็นวนัส าคญัของ

ราชการ เชน่ วนัแมแ่หง่ชาต,ิ วนัพอ่แหง่ชาต,ิ  วนัปิยมหาราช ฯลฯ ต ัง้จา่ย

จากเงนิรายได ้(ปรากฏในแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

(00260)/งานศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)) 

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 98 ขอ้ 6

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559
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คา่ใชจ้า่ยในทางพธีิการทางศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม 70,000 บาท

 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในทางพธีิการทางศาสนาตามประเพณีและ

วฒันธรรมตา่งๆของไทย เชน่ วนัขึน้ปีใหม ่วนัเขา้พรรษา วนัมาฆบชูา 

ประเพณีบญุสารทเดอืนสบิ ฯลฯ   ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260)/งานศาสนาและ

วฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)) 

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 97 ขอ้ 5

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพปินู  ตามโครงการงาน

ประเพณีมาฆบชูาแหผ่า้ขึน้ธาต ุต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏใน

แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ(00260)/งานศาสนาและ

วฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)) 

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)หน้า 132 ขอ้ 3 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3616  ลง

วนัที ่ 24  มถิุนายน  2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1791  ลง

วนัที ่ 3  เมษายน  2560 

โครงการจดังานประเพณีเดอืนสบิประจ าปี 20,000 บาท

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

โครงการงานประเพณีมาฆบชูาแหผ่า้ขึน้ธาตุ 5,000 บาท

งบเงนิอุดหนุน 25,000 บาท

เงนิอุดหนุน 25,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิอดุหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพปินู ตามโครงการจดั

งานประเพณีเดอืนสบิ ประจ าปี 2563  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป 

(ปรากฏในแผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260)/งาน

ศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่(00263)) 

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)หน้า 132 ขอ้ 2 

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอดุหนุนขององค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว3616  ลง

วนัที ่ 24  มถิุนายน  2559

- ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0808.2/ว1791  ลง

วนัที ่ 3  เมษายน  2560 
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รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่ๆ

โครงการสนบัสนุนศนูย์บรกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลพปินู

20,000 บาท

งบด าเนินงาน 20,000 บาท

คา่ใช้สอย 20,000 บาท

แผนงานการเกษตร

งานสง่เสรมิการเกษตร 20,000 บาท

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 97,000 บาท

-  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมฯ ใหแ้กพ่นกังานจา้ง

ช ั่วคราวรายเดอืน  จ านวน 13  อตัรา  โดยคดิจากอตัราคา่จา้งตอ่เดอืน ใน

อตัรารอ้ยละ 5 เป็นระยะเวลา 12  เดอืน เป็นเงนิ  85,000  บาท

 ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง(00410)/งาน

งบกลาง (000411))

-  เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ยเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมฯ ใหแ้กพ่นกังานจา้ง

ของศนูย์พฒันาเด็กเล็กหูนบ รายเดอืน จ านวน 2  อตัรา โดยคดิจากอตัรา

คา่จา้งตอ่เดอืนในอตัรารอ้ยละ 5 เป็นระยะเวลา 12  เดอืน  เป็นเงนิ  

12,000  บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

(00410)/งานงบกลาง (000411))

งบกลาง 5,859,212 บาท

งบกลาง 5,859,212 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิในการด าเนินงานของศนูย์ถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ต าบลพปินู เชน่ การจดัท าแผนพฒันา การเกษตร  คา่เบีย้ประชุม

คณะกรรมการศนูย์ฯ  ฯลฯ  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏใน

แผนงานการเกษตร (00320/งานสง่เสรมิการเกษตร(00321)) 

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 82 ขอ้ 1

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดั

งาน การจดัการแขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559

แผนงานงบกลาง

งบกลาง 5,859,212 บาท

เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน 5,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทน ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(ปรากฏ

ในแผนงานงบกลาง (00410)/งานงบกลาง (000411))
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เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 714,240 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพคนพกิาร  โดยใชฐ้านขอ้มลูจ านวนคนพกิารตาม

ประกาศบญัชีรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเบีย้ยงัชีพความพกิาร ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

(00410)/งานงบกลาง (000411)) 

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ขอ้ 2

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ความพกิาร

ใหแ้กค่นพกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 แกไ้ขเพิม่เตมิ

ถงึ (ฉบบัที ่4 )พ.ศ. 2562

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0023.3/ว

4212  ลงวนัที ่ 6  สงิหาคม  2562 

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 4,171,680 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ  โดยใชฐ้านขอ้มลูจ านวนผูส้งูอายุตาม

ประกาศบญัชีรายชือ่ผูม้สีทิธริบัเบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง 

(00410)/งานงบกลาง (000411)) 

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ขอ้ 1

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบีย้ยงัชีพ

ผูส้งูอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2552 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 

(ฉบบัที ่4 )

พ.ศ. 2562

- ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0023.3/ว

4212  ลงวนัที ่ 6  สงิหาคม  2562 

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 60,000 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่เบีย้ยงัชีพผูต้ดิเช้ือเอดส์ จ านวน  10  คนๆ ละ  500  บาท/

เดอืน จ านวน  12  เดอืน  ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุนท ั่วไป  (ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง(00410)/งานงบกลาง (000411))

- ตามแผนพฒันาพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า 125 ขอ้ 3

- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลือ่ประชาชนตาม

อ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2560

 - ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่  ดว่นทีส่ดุ ที ่มท 0023.3/ว

4212  ลงวนัที ่ 6  สงิหาคม  2562 
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

ส ารองจา่ย 422,103 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในกรณีฉุกเฉินทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ไดล้ว่งหน้า  

การบรรเทาสาธารณภยัและภยัพบิตัติา่งๆ  ฯลฯ   ต ัง้จา่ยจากเงนิอดุหนุน

ท ั่วไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)/งานงบกลาง (000411))   

- ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที ่125 ขอ้ที ่4 

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิบ าเหน็จปกตลูิกจา้งประจ าทีเ่กษียนอายุ หรือลาออกจาก

ราชการขององค์การบรหิารสว่นต าบลพปินู  

ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)/งานงบกลาง 

(000411))

- ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยบ าเหน็จลูกจา้งของหน่วยการ

บรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) 

พ.ศ. 2555

- เพือ่จา่ยเงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้ไว ้

1%  ของเงนิประมาณการรายรบั ตามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยไมร่วมเงนิอดุหนุน  ต ัง้จา่ยจากเงนิ

รายได ้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)/งานงบกลาง (000411))

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 181,005 บาท

- เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่หรือ

พ้ืนที ่ประจ าปี 2563 จ านวนไมน้่อยกวา่อตัรารอ้ยละ 40  ของเงนิทีไ่ดร้บั

จดัสรรจากกองทุนหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410)/งานงบกลาง (000411)) 

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 148,370 บาท

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

สมทบกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดบัทอ้งถิน่ 59,814 บาท



181,005

59,814

60,000

97,000

4,171,680

5,000

148,370

422,103

714,240

42,120 42,120

1,108,800 1,108,800

172,800 172,800

514,080 514,080
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ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงานการ 

เกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และนนัทนา 

การ

แผนงาน

สรา้งความ

เข้มแข็งของ

ชุมชน

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห์

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศกึษา

แผนงานการ

รกัษาความ

สงบภายใน

แผนงาน

บรหิารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงนิบ าเหน็จลูกจา้งประจ า 181,005

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 60,000

สมทบกองทนุหลกัประกนั

สขุภาพในระดบัทอ้งถิน่
59,814

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 4,171,680

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 97,000

เงนิสมทบกองทนุบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 

(กบท.)

148,370

เงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน 5,000

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 714,240

ส ารองจา่ย 422,103

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ที่

ปรกึษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบรหิารสว่นต าบล

เงนิเดอืนนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
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42,120 42,120

285,000 1,517,100 2,027,412

19,000 48,000 67,000

30,000 144,000 210,000

200,000 1,600,000 2,074,620

21,000

42,000 84,000 126,000

10,000 50,000 70,000

25,000 144,000 250,000 459,000

3,600 154,000 193,600

10,000 35,000 45,000

10,000 40,000 50,000

20,000

50,000 50,000

30,000 170,000 200,000

80,000 80,000

10,000 80,000 90,000

75,000 75,000

20,000 20,000

50,000 50,000

50,000 50,000

งบบุคลากร

เงนิเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก

เงนิวทิยฐานะ

เงนิเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 225,312

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน

เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังานจา้ง

21,000

เงนิประจ าต าแหน่ง

36,000

เงนิเดอืนพนกังาน 274,620

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร

คา่เชา่บา้น

เงนิชว่ยเหลือคา่รกัษาพยาบาล

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน

คา่ปรบัปรุงระบบและดแูล

เว็บไซต์

36,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอก

เวลาราชการ

10,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนั

เป็นประโยชน์แกอ่งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่

40,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ให้ไดม้าซึง่บรกิาร 20,000

คา่โฆษณาและเผยแพร่

คา่จา้งเหมาบรกิาร

คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีน

ตา่ง ๆ

คา่เชา่สถานทีท่ิง้ขยะ

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและ

พธีิการ

คา่วารสารและสิง่พมิพ์
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10,000 10,000

5,000 5,000

286,010

400,000 400,000

15,000 15,000

100,000 100,000

10,000 10,000

10,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

การขบัเคลือ่นโครงการสตัว์

ปลอดโรค คนปลอดภยั จากพษิ

สนุขับา้ ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ คร. สมเด็จพระ

เจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยั

ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะ

รายจา่ยหมวดอืน่ๆ

คา่ใชจ้า่ยโครงการสนบัสนุน

คา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา
286,010

คา่ของขวญั ของรางวลั หรือเงนิ

รางวลั

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม

งานประเพณีเทศกาลลอยกระทง

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม

การแขง่ขนักีฬา นกัเรียน 

นกัศกึษาและประชาชนใน

ต าบลพปินู

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม

บ ารุงรกัษาศลิปะ จารีตประเพณี

 ภมูปิญัญาทอ้งถิน่

และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม

งานประเพณีเทศกาลวนั

สงกรานต์

คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมสภา

เด็กและเยาวชน
10,000
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100,000 100,000

70,000

300,000 300,000

15,000 15,000

20,000

30,000

20,000 20,000

20,000 155,000 205,000

50,000 50,000

100,000

15,000 15,000

600,000 600,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานรฐัพธีิ

ตา่งๆ

คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าแผนทีภ่าษี

คา่ใชจ้า่ยในการจดังานวนัเด็ก

แห่งชาติ
70,000

คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าเวที

ประชาคม
20,000

คา่ใชจ้า่ยในการจดัท าเรือพระ

บกในงานประเพณีชกัพระ

ประจ าปี

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน

โครงการเยีย่มบา้นเยีย่มใจผู้

พกิาร

คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินการ

ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
30,000

คา่ใชจ้า่ยในการตอ่ทะเบยีนและ

การท าประกนัรถยนต์และ

รถจกัรยานยนต์

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ
30,000

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม

อาสาสมคัรป้องกนัโรคพษิสนุขั

บา้

คา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม หนึ่ง

ต าบลหนึ่งทมีกูชี้พกูภ้ยั
100,000

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้
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20,000 20,000

15,000

10,000

30,000 30,000

20,000

30,000

20,000 20,000

100,000 100,000

10,000 10,000

55,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย
คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิ

สนบัสนุนการแขง่ขนักีฬาระดบั

หมูบ่า้น ต าบล  อ าเภอและ

ระดบัจงัหวดั

คา่ใชจ้า่ยในโครงการทีอ่า่น

หนงัสอืทอ้งถิน่
10,000

คา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิ

สนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชน

และการขบัเคลือ่นแผนชุมชน

15,000

คา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนั

และแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ
20,000

คา่ใชจ้า่ยในโครงการบรหิาร

จดัการขยะมลูฝอย

คา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรม

คณุธรรม จรยิธรรม ตาม

หลกัธรรมทาง พุทธศาสนา เพือ่

พฒันาคณุภาพชีวติ

คา่ใชจ้า่ยในโครงการป้องกนั

และแกไ้ขปญัหาอทุกภยั น ้า

ทว่มฉบัพลนั  น ้าป่าไหลหลาก

และแผน่ดนิถลม่

30,000

คา่ใชจ้า่ยในโครงการอนุรกัษ์

และพฒันาสิง่แวดลอ้มภายใน

ชุมชน

คา่ใชจ้า่ยในโครงการฝึกอบรม

เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานและการศกึษาดงูาน

คา่ใชจ้า่ยในด าเนินการป้องกนั 

และลดอบุตัเิหตทุางถนนในชว่ง

เทศกาลส าคญั

55,000
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70,000 70,000

10,000 10,000

5,000 5,000

26,000 26,000

10,000 10,000

15,000

10,000

35,000

15,000

20,000 20,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

คา่ใชจ้า่ยในทางพธีิการทาง

ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม

คา่พวงมาลยั ชอ่ดอกไม ้

กระเชา้ดอกไมแ้ละพวงมาลา

คา่ใชจ้า่ยในสง่เสรมิสนบัสนุน

กจิกรรมตามโครงการ“รกัน ้า 

รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ”

โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหาโรคขาดสารไอโอดนี

อยา่งเขม้แข็งและย ั่งยืน

โครงการควบคมุประชากรสนุขั

 – แมว

โครงการสง่เสรมิความเป็นเลศิ

ทางวชิาการ
10,000

โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิอาชีพ

ให้แกป่ระชาชนต าบลพปินู 

หลกัสตูรการท าดอกไมป้ระดษิฐ์

15,000

โครงการสง่เสรมิอาชีพให้แก่

กลุม่แมบ่า้นและกลุม่สตรี

ต าบลพปินู หลกัสตูรการท า

กะหรีป่ั๊บ

15,000

โครงการสง่เสรมิปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพียงเพือ่การ

ประกอบอาชีพและด ารงชีพ

35,000

โครงการสนบัสนุนศนูย์บรกิาร

และถา่ยทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ า

ต าบลพปินู
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2,000 2,000

5,000

40,000 150,000 190,000

50,000 102,991 152,991

30,000 30,000

100,000 200,000 300,000

60,000 60,000

50,000 50,000

20,000 20,000

548,035

50,000 50,000

20,000 20,000

50,000 150,000 200,000

120,000 120,000

150,000 150,000

20,000 20,000

20,000 20,000

14,940 14,940

25,000 25,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการส ารวจขอ้มลูจ านวน

สตัว์และขึน้ทะเบยีนสตัว์ ตาม

โครงการสตัว์ปลอดโรค คน

ปลอดภยั จากพษิสนุขับา้ ตาม

พระปณิธานศาสตราจารย์ คร. 

สมเด็จพระเจา้ลูกเธอเจา้ฟ้าจุฬา

ภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม

แผนผงัแนะน าสถานทีท่อ่งเทีย่ว

ในเขตพ้ืนที ่อบต.พปินู
5,000

ค่าวสัดุ

วสัดคุอมพวิเตอร์

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่

วสัดงุานบา้นงานครวั

คา่อาหารเสรมิ (นม)

วสัดกุีฬา

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

548,035

วสัดกุอ่สรา้ง

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือการแพทย์

วสัดสุ านกังาน

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่

ค่าสาธารณูปโภค

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม

คา่บรกิารไปรษณีย์

คา่บรกิารโทรศพัท์

คา่ไฟฟ้า

คา่จดัซ้ือเกา้อีผู้บ้รหิาร

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร
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125,960 125,960

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

คา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์

  (ส)ี

เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้ม

ตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์

อปุกรณ์อา่นบตัรแบบ

อเนกประสงค์ (Smart Card 

Reader)

เครือ่งคอมพวิเตอร์ ส าหรบังาน

ประมวลผล แบบที ่1*

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์งานบา้นงานครวั

เครืองพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด า

คา่จดัซ้ือตูเ้ย็น

คา่จดัซ้ือตูท้ าน ้ารอ้น-น ้าเย็น

ซอ่มแซมครุภณัฑ์ทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์

ซอ่มแซมหอกระจายขา่วประจ า

หมูบ่า้น ม.2-7

ซอ่มแซมไฟฟ้าสอ่งสวา่งใน

หมูบ่า้น หมูท่ี ่2-7

โต็ะวางโปรเจคเตอร์ชนิด

เคลือ่นยา้ยไดแ้บบ 3 ขา

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

คา่ชดเชยสญัญาแบบปรบัราคา

ได ้(k)

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค
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งบลงทุน

ค่าทีด่นิและ

สิง่ก่อสรา้ง

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายบา้นนางตา–สวน

ยางนายเดชา หมูท่ี ่4

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายห้วยเพชรแกว้ 

หมูท่ี ่3

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายเหนือคลอง

ระแนะ-ขน านายเขยีน  หมูท่ี ่6

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายห้วยสา้น หมูท่ี ่7

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็กสายบา้นนางหนูพรกึ 

 ประสงค์ หมูท่ี ่5

โครงการซอ่มแซมเรียงหนิทา่

น ้าหมืน่ราช  หมูท่ี ่2

โครงการกอ่สรา้งศาลา

อเนกประสงค์ หมูท่ี ่4

คา่จา้งทีป่รกึษาเพือ่ศกึษา วจิยั 

ประเมนิผล หรือพฒันาระบบ

ตา่งๆ

งบรายจ่ายอืน่ รายจ่ายอืน่

รายจา่ยอืน่

การพฒันาสาธารณสขุมลูฐาน

โครงการจดัต ัง้ศนูย์ปฏบิตักิาร

รว่มในการชว่ยเหลือประชาชน

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่

เงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ป็น

สาธารณประโยชน์

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน
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996,000

20,000 815,000 4,476,560 80,000 437,000 8,761,251 23,412,000

โครงการงานประเพณีมาฆบชูา

แห่ผา้ขึน้ธาตุ

อดุหนุนศนูย์สงเคราะห์ประจ า

หมูบ่า้น

โครงการพระราชด ารดิา้น

สาธารณสขุ

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

รวม 5,859,212 145,000 2,602,977 215,000

โครงการอาหารกลางวนั 996,000

งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

โครงการจดังานประเพณีเดอืน

สบิประจ าปี


