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อําเภอ พิปูน   จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินเพิมคุณวุฒิพนักงานส่วนตําบล   ตําแหน่ง
ปลัด  อบต.  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด อบ
ต. จํานวน 1  อัตรา  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  จํานวน  1  อัตรา
ตําแหน่งเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน  1  อัตรา ตําแหน่ง
นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา   ตําแหน่ง
บุคลากร จํานวน 1 อัตรา   และตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ   จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป / งานบริหารทัวไป)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,557,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,198,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  จํานวน  12  เดือน  ให้แก่
- ประธานสภา  อบต.  เดือน
ละ  11,220  บาท                                    เป็นเงิน  134,640  บาท
- รองประธานสภา อบต.   เดือน
ละ  9,180  บาท                                 เป็นเงิน  110,160  บาท
- สมาชิกสภา อบต.  จํานวน  10  คนๆละ  7,200  บาท/
เดือน                เป็นเงิน  864,000  บาท
- เลขานุการสภา อบต.  เดือน
ละ  7,200  บาท                                   เป็นเงิน    86,400  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัว
ไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,195,200 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลพิปูน  ในอัตราเดือน
ละ  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน/ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง/ค่าตอบ
แทนพิเศษ ให้กับนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิ
ปูน  จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 598,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,879,920 บาท

งบบุคลากร รวม 5,078,420 บาท

งานบริหารทัวไป รวม 7,384,620 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 17,845,500 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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(2)  ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ      ตังไว้      73,000    บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งพนักงานขับรถ
ยนต์  จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการจํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วย
เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งพนักงานขับรถ
ยนต์  จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 109,000 บาท

(1)  ประเภท  เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ      ตัง
ไว้   923,500  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ  จํานวน   1 อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้า    หน้าทีบันทึก
ข้อมูล  จํานวน  1 อัตรา  ตําแหน่งพนักงานขับรถ
ยนต์   จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่ง ผู้ช่วย
บุคลากร จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน  1 อัตรา  และตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน จํานวน  1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

(5)  ประเภท เงินเดือนพนักงานจ้างทัวไป    ตังไว้    324,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  คนงานทัว
ไป จํานวน  1 อัตรา นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา  และตําแหน่ง คน
งานประจํารถขยะ  จํานวน 1 อัตรา   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,247,500 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวลูกจ้างประจํา    ตําแหน่ง เจ้า
หน้าทีธุรการ จํานวน  1  อัตรา
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  ตําแหน่งเจ้าหน้าที
ธุรการ จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้
   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 150,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล
    และตําแหน่งหัวหน้าสํานักงาน
ปลัด  จํานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500  บาท  เป็นเงิน  84,000  บาท  ตัง
จ่าย
    จากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป / งานบริหารทัว
ไป)
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าตอบแทนและค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
    จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 105,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตําบล  ผู้
บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 160,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบลและผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลพิปูน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 126,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

(5)  ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์การบริหารส่วนตําบล  กรณีการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นเพือ
พัฒนาท้องถิน    ตังไว้     18,000     บาท
             - เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานทีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและ
ประชาชนในพืนที กรณีการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นเพือพัฒนาท้อง
ถิน     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

(6)  ค่าตอบแทน  ประเภท  ผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้     50,000     บาท
 -  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลเป็น
กรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 68,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 384,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,002,000 บาท
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(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลตัง
ไว้        40,000   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น เพือ
ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน ตรวจงาน ตรวจ
เยียม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

(2)  ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการต่างๆ  ตังไว้        10,000   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลียงรับรอง และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ซึงจํา
เป็น ต้องจ่ายเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุม  เช่น  การประชุม
สภาฯ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน     ตังไว้    90,000   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนใน
การอบรม สัมมนา ประชุมฯ ของพนักงานส่วนตําบลและคณะผู้
บริหาร หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ   ตังไว้    150,000    บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดทําของ
ต่างๆ  ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร  เข้าเล่ม   ค่าบริการกําจัดปลวก   ค่าบริการกําจัดวัชพืช และ
อืนๆ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

(3) ค่าเช่าสถานทีทิงขยะ  ตังไว้     80,000     บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าสถานทีทิงขยะ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

(4)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่     ตังไว้    20,000   บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําวารสารและแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ต่าง ๆ ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

(5)  ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์     ตังไว้     20,000   บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ ของสํานัก
งาน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

(6)  ค่าปรับปรุงระบบและดูแลเว็บไซต์    ตังไว้     20,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นค่า ธรรมเนียมเช่าพืนที  ปรับปรุงระบบและดูแลเว็บไซ
ต์   ฯลฯ  ของ อบต.พิปูน  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 380,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 861,000 บาท
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-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่างๆ ซึงเป็นวันสําคัญของ
ราชการ  เช่น  วันแม่แห่งชาติ  วันพ่อแห่งชาติ  วันปิยมหาราช  ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัว
ไป)

ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธีต่างๆ จํานวน 20,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักธรรมทางพุทธศาสนา เพือพัฒนาคุณภาพชีวิต  สําหรับผู้บริหารและ
พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต

จํานวน 5,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผน
ชุมชน และสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชน  และสนับสนุนการ
ขับเคลือนแผนชุมชน

จํานวน 15,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง กรณียุบสภา  หรือกรณีเลือกตัง
แทนตําแหน่งทีว่าง  สําหรับการเลือกตังผู้บริหาร สมาชิก อบต. และเพือ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าว
สารแก่ประชาชน ฯลฯ  ในการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิก
วุฒิสภา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 100,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนและทําประกัน  รถยนต์  รถ
บรรทุกขยะ  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  ของ  อบต.พิปูน  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้    (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนและทําประกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้
จ่ายอืนทีใช้ในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานส่วนตําบล และคณะ
ผู้บริหาร หรือผู้มีสิทธิตามระเบียบกฎหมาย ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอเณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 90,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคม  การจัดประชุมชาว
บ้านกลุ่มต่างๆ  เพือจัดทําแผนพัฒนาตําบล  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเวทีประชาคม จํานวน 15,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กประจําปี  2559  ของ  อบต.
พิปูน  เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ของขวัญ  ของรางวัล ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก  ประจําปี  2559 จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการ
ประกวด หรือผู้มาตรวจเยียมตรวจงาน หรือผู้ทําประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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-  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ /โทรสาร สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 18,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็น ค่านําดืมและนําใช้บรรจุขวด  ภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน ค่าไฟฟ้าทีทรัพย์สินอืน ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  ฯลฯ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าไฟฟ้า จํานวน 176,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 317,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรมและ
อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิง และหล่อลืนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที
ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล และเครืองใช้ต่างๆ ของ อบ
ต. เช่น  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ถ้วย
ชาม ช้อน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป/งานบริหารทัวไป)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  แฟ้ม  สมุดบัญชี   ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัว
ไป)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 440,000 บาท

(1)  ค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์   ตังไว้  70,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ  เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองปรับอากาศ  เครือง
คอมพิวเตอร์  กล้องวงจรปิด รถบรรทุกขยะ วิทยุ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 70,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ หรือจ้างเหมาทําพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้ หรือพวงมาลา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีจําเป็นในการจัดหาเพาะพันธุ์กล้าไม้ตลอดจน
การดูแลรักษา ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าใช้จ่ายเพือส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์โครงการหนึงคน  หนึงต้น  หนึง
ฝน  เพือประชาชนชาวไทย

จํานวน 10,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องวงจรปิด (CCTV)  พร้อมติดตัง  ณ  อาคารที
ทําการ  อบต. จํานวน 6  จุด  โดยมีเครืองบันทึกกล้องวงจร
ปิด (CCTV) รองรับกล้อง 4/8/16 การบีบอัด
ภาพ  H.264  จํานวน 1 ตัว  และกล้องวงจรปิดความ
ละเอียด  700  TVL  จํานวน  5  ตัว  ความ
ละเอียด 1000  TVL  จํานวน  1 ตัว    พร้อมอุปกรณ์สําหรับติดตัง  ราย
ละเอียดตามแบบที อบต.พิปูน กําหนด  เป็นครุภัณฑ์ทีมีลักษณะพิเศษ
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จัดหาตามราคาท้องตลาด  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัว
ไป)

ประเภท  ติดตังกล้องวงจรปิด จํานวน 80,000 บาท

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังขยะ  จํานวน  60  ใบ  เป็นถังขยะพลาสติกทรง
กลม  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  ลิตร  ไม่มีล้อเลือน  มีหูจับสําหรับ
ยก  2  ข้าง  แบบไม่มีฝาปิด  พร้อมเจาะรูก้นถัง  และสกรีนโลโก้พร้อมข้อ
ความตามทีหน่วยงานกําหนด   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ประเภท  ถังขยะ จํานวน 70,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  จํานวน  2  ตัว  พร้อม
เก้าอี  จํานวน  6  ตัว  ตามแบบมาตรฐานทีทางราชการกําหนด  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 247,600 บาท

งบลงทุน รวม 247,600 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสือสาร
อืนๆ  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป/ งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 103,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณีย์  อากรค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการต่าง ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
 1) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม่น้อย
กว่า 10 แกน (10 core) ต้อง มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.7 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมี หน่วยความจํา
แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณ นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมี หน่วยความจํา
แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณ นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz - มีหน่วยความ
จําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว - มีDVD-
RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหาร
ทัวไป)

ประเภท  เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จํานวน 21,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED  ขาว
ดํา  เครืองละ  7,300  จํานวน  2  เครือง
  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Customโดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า
    250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหาร
ทัวไป)

ประเภท  เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 14,600 บาท

- เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ  จํานวน  1  เครือง
  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core)  หรือ  8  แกนเสมือน
(8  Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB  สําหรับแบบ
L3  Cache  Memory  หรือ  แบบ  Smart  Cache  Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1)  เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB
2)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ  Graphics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี ความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว    จํานวน 1  หน่วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหาร
ทัวไป)

ประเภท  เครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 30,000 บาท
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-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง หัวหน้าส่วน
การคลัง  จํานวน  1  อัตรา ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี  จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
พัสดุ  จํานวน  1  อัตรา     ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บราย
ได้  จํานวน  1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป/งานบริหารการคลัง)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 736,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,099,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,099,000 บาท

งานบริหารงานคลัง รวม 1,826,300 บาท

(9)  อุดหนุน   ประเภท  โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธีต่างๆ      ตัง
ไว้      3,000    บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพิปูน  ตามโครงการ
สนับสนุนงานรัฐพิธีต่างๆ  เช่น  งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  งานวันปิย
มหาราช  และวันทีระลึกมหาจักรีวงศ์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

(15)  อุดหนุน  ประเภท   โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน    ตัง
ไว้    3,600     บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ่อนํา
ร้อน ตามโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 6,600 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลพิปูน  เพือใช้เป็นค่าใช้จ่ายเกียว
กับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างระดับอําเภอ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารทัวไป)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 26,600 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 26,600 บาท

(1 ) ประเภท  ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ   ตังไว้  30,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบต่างๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์  ทีดิน  และสิงก่อสร้าง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารทัวไป)

รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า  ขนาด  2  kVA    จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  2  kVA  และ  1,200  W
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกว่า
- สามารถสํารองไฟฟ้าที Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหาร
ทัวไป)

ประเภท  เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
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(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ตังไว้    50,000    บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าลงทะเบียน
การอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารงานคลัง)

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ   ตังไว้  15,000   บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาเก็บค่าถังขยะ  ค่าจ้าง
เหมาในการจัดทําของต่างๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และอืนๆ ฯลฯ   ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารงาน
คลัง)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 65,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 445,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตําบล  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารงาน
คลัง)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล   ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารงานคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารงานคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติของ
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 153,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 658,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ   จํานวน  1  อัตรา  ตําแหน่ง  ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
พัสดุ จํานวน  1  อัตรา ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี  จํานวน  1  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป/งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 235,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งหัว
หน้าส่วนการคลัง จํานวน 12  เดือน เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน บริหารงาน
ทัวไป/งานบริหารการคลัง)
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา  และ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ จํานวน  1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทัวไป /งานบริหารการคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 80,000 บาท
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- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ตามแบบมาตรฐานทีทาง
ราชการกําหนด   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป/งานบริหารงานคลัง)

ประเภท ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 20,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,300 บาท

งบลงทุน รวม 69,300 บาท

-  เพือจ่ายจัดซือเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรม และ
อืนๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารงานคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  แฟ้ม  สมุดบัญชี   ค่าถ่าย
เอกสารขนาดทีเครืองทีสํานักงานไม่สามารถถ่ายได้  ค่าวารสารหรือสิง
พิมพ์ต่างๆ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป/งานบริหารงานคลัง)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ  เช่น  เครืองปรับอากาศ  เครืองคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักหรือค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีใช้ในการเดินทางไปราชการในอาณาจักร และนอกอาณาจักร  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/ งานบริหารงาน
คลัง)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตําบลพิปูน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/
งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 300,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ ชนิด LED  ขาว
ดํา   จํานวน  1  เครือง
  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Customโดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า
    250 แผ่น
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหาร
งานคลัง)

ประเภท  เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จํานวน 7,300 บาท

- เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ  จํานวน  1  เครือง
  คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core)  หรือ  8  แกนเสมือน
(8  Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อย
กว่า 3.4 GHz จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB  สําหรับแบบ
L3  Cache  Memory  หรือ  แบบ  Smart  Cache  Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง  หรือดีกว่า  ดังนี
1)  เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB
2)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง  แบบ  Graphics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจร
หลัก แบบ Onboard Graphics ทีมี ความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3  หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
   จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว    จํานวน 1  หน่วย
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหาร
งานคลัง)

ประเภท  เครืองคอมพิวเตอร์แบบตังโต๊ะ จํานวน 30,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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-  เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก,  ครู ค.
ศ. 1  จํานวน  1  อัตรา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  “ทังนี  จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 235,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 496,500 บาท

งบบุคลากร รวม 496,500 บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,523,000 บาท

แผนงานการศึกษา

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในดําเนินการป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนใน
ช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น เทศกาลปีใหม่  เทศกาล
สงกรานต์  ฯลฯ  ของ อปพร.  ตํารวจภูธรพิปูน  และกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน/งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าใช้จ่ายในดําเนินการป้องกัน  และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ

จํานวน 40,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าเบียเลียง ฯลฯ อปพร. ในการ
ปฏิบัติหน้าทีทีได้รับคําสังแต่งตังในแต่ละครัง  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน/งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 70,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหนึงตําบลหนึงทีมกู้ชีพกู้
ภัย  เช่น  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ ค่าเบียเลียง  ฯลฯ  ในการปฏิบัติหน้าที
ทีได้รับคําสังแต่งตังในแต่ละครัง   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน /งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษา
ความสงบภายใน)

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หนึงตําบลหนึงทีมกู้ชีพกู้ภัย จํานวน 20,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 20,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟฟ้า  ขนาด  2  kVA    จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  2  kVA  และ  1,200  W
- มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-20% หรือดีกว่า
- มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-10% หรือดีกว่า
- สามารถสํารองไฟฟ้าที Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 5 นาที
  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป/งานบริหาร
งานคลัง)

ประเภท  เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 12,000 บาท
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(4) ประเภทเงินเพิมต่างๆ  ตังไว้24,000   บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว  สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก (วุฒิ ปวช. หรือผู้มี
ทักษะ)  จํานวน  1  อัตรา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  “ทังนี  จะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(8)  ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ   ตังไว้     12,000    บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัว
ไป ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก  (ไม่กําหนดคุณวุฒจํานวน  1  อัตรา  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  “ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

(3)  ประเภทเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจตังไว้117,500  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแล
เด็ก  (วุฒิ  ปวช. หรือผู้ทีมีทักษะ)  จํานวน  1  อัตรา  ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหูนบ  “ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา)

(7) ประเภท เงินเดือนพนักงานจ้างทัวไป    ตังไว้    108,000   บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแล
เด็ก  (ไม่กําหนดคุณวุฒิ)  จํานวน  1  อัตรา  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หูนบ  “ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 225,500 บาท
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-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ให้โรงเรียน  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในพืนที    แยกเป็น
1. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนวัดโบราณาราม            ตัง
ไว้        354,500     บาท
2  ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนบ้านเหนือคลอง            ตัง
ไว้         67,100      บาท
               3. ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหู
นบ     ตังไว้       120,800     บาท
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน”
 จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 542,400 บาท

ค่าวัสดุ รวม 542,400 บาท

(1)  ประเภท ค่าอาหารกลางวัน    ตังไว้      355,000     บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  “ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน” (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา/
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(2) ประเภท  ค่าสือการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา     ตัง
ไว้      107,100     บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน (รายหัว) วัสดุการศึกษาและเครือง
เล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  “ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิน” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา/งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

 (3)  ประเภท  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก    ตัง
ไว้     10,000     บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน”
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 472,100 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 472,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,014,500 บาท
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-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการอาสาสมัครคุมกําเนิดสุนัข –
 แมว ในเขต อบต.พิปูน เช่น วัสดุ  อุปกรณ์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมโครงการอาสาสมัครคุมกําเนิดสุนัข – แมว ในเขต อบ
ต.พิปูน

จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่เยาวชนและประชาชน   ในเขตรับผิดชอบร่วมกับสถานีอนามัย  สถานี
ตํารวจภูธรอําเภอพิปูน และโรงพยาบาล  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข)

ค่าใช้จ่ายในการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 156,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข

(2)  อุดหนุน  ประเภท  โครงการอาหารกลางวัน  ตัง
ไว้      880,000    บาท  แยกเป็น
-   เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดโบราณา
ราม     ตังไว้     740,000     บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเหนือ
คลอง    ตังไว้     140,000     บาท
“ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน”
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (ปรากฏในแผนการศึกษา/งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา)

(3)  อุดหนุน  ประเภท  โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณธรรม  ตัง
ไว้      30,000    บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดโบราณาราม  และโรงเรียน
บ้านเหนือคลอง  ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่คุณธรรม  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา)

(4)   อุดหนุน  ประเภท  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด   ตังไว้      50,000   บาท
 -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษาให้กับโรงเรียนวัดโบราณา
ราม  และโรงเรียนบ้านเหนือคลอง   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(5)  อุดหนุน  ประเภท  โครงการขอสนับสนุนพีเลียงผู้ดูแลเด็ก    ตัง
ไว้      52,000      บาท
    -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนบ้านเหนือคลอง  ตาม
โครงการขอสนับสนุนพีเลียงผู้ดูแลเด็ก ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,012,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 1,012,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 1,012,000 บาท
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-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 2 –
 7  ตําบลพิปูน หมู่บ้านละ10,000  บาท  ในการดําเนินการในกิจกรรม
ศูนย์สงเคราะห์ประจําหมู่บ้าน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์/ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 60,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 60,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือของทีระลึกให้กับผู้พิการตาม
โครงการเยียมบ้านเยียมใจผู้พิการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์/งานสวัสดิการ
และสังคมสงเคราะห์)

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการเยียมบ้านเยียมใจผู้พิการ จํานวน 12,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 72,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น  นํายาเคมี  นํามัน
ก๊าด  นํามันเบนซิน  วัคซีน    เวชภัณฑ์   และอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า  ยาคุมกําเนิดสุนัข -แมว  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข/งานงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 20,000 บาท

(1)  อุดหนุน  ประเภท  การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน    ตัง
ไว้   90,000   บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่ม  อสม. ประจําหมู่บ้าน  เป็นค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ในการดําเนินงานของ  อสม. ในเขตรับ
ผิดชอบของ  อบต.พิปูน  หมู่ที 2 – 7  หมู่บ้านละ 15,000  บาท  ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหารบริหาร
งานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

(16)  อุดหนุน ประเภท  โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที
บ้าน (อผส.)    ตังไว้   36,000  บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที
บ้าน (อผส.) ในเขตพืนทีตําบลพิปูน จํานวน  5  คน  คนละ 600บาท/
เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข/งานบริหาร
บริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 126,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 126,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 126,000 บาท
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-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานส่วนตําบล และผู้
มีสิทธิตามกฎหมาย     ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตําบล และผู้มีสิทธิ
ตามกฎหมาย  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  แก่พนักงานส่วนตําบลและ
ผู้ทีได้รับคําสังให้ปฏิบัติงานตามระเบียบกําหนด  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 747,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน 1  อัตรา  ตําแหน่ง   ผู้
ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ   จํานวน 1  อัตรา    ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่าง
โยธา  จํานวน 1  อัตรา  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
ธุรการ   จํานวน 1  อัตรา       ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 272,500 บาท

-   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งหัว
หน้าส่วนโยธา จํานวน 12 เดือน  เดือนละ  3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล   ตําแหน่ง นายช่างโยธา  จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 61,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่ง  นายช่าง
โยธา  จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 450,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 818,500 บาท

งบบุคลากร รวม 818,500 บาท

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,735,500 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
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-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษอัดรูป  กระดาษ
เขียนโปสเตอร์รูปสี หรือขาวดํา ทีได้จากการล้างอัดขยาย  ฯลฯ  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและสารหล่อลืน  เช่น  นํามัน
เบนซิน  นํามันดีเซล  ฯลฯ  สําหรับเครืองจักรกลทีได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอืน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ  ทีใช้ในส่วน
โยธา  เช่น   ค้อน  ตะปู   ตลับเมตร ฯลฯ และเพือเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง
ต่าง  เช่น ดิน,  อิฐ,  หิน,  ปูน,  ทราย  ฯลฯ  ทีใช้ในการช่วยเหลือชาว
บ้าน  หมู่ที  2 – 7   ในเขตพืนที  อบต.พิปูน    ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ภายใน อบต. และหมู่
บ้าน เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย หลอดไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  บลาสต์  สตา
ทเตอร์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน/ งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา แฟ้ม ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน)

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 525,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
อืนๆ  เช่น   เครืองคอมพิวเตอร์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับและ
ชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน    ตังไว้   30,000       บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะ
และชุมชน

(2)  ค่าจ้างเหมาบริการ    ตังไว้     30,000       บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาในการจัดทําของ
ต่างๆ ค่าจ้างถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม และอืนๆ ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับและ
ชุมชน)

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
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-  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกลางตก   หมู่
ที  3    ตําบลพิปูน  ขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร หนา 0.15  เมตร ยาว 200  เมตร   ไหล่ทางหินผุ  ข้าง
ละ  0.30  เมตร  และป้ายโครงการจํานวน  1  ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกลางตก  หมู่ที  3   ตําบล
พิปูน

จํานวน 415,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคูระบายนํา คสล. (บริเวณบ้านนายภักดี – บ้าน
นายวิโรจน์) หมู่ที 5  ตําบลพิปูน ขนาด
กว้าง 0.50   เมตร  ลึก  0.50  เมตร   ยาว  155   เมตร ตามแบบการก่อ
สร้างคูระบายนํา คสล. ของ อบต.พิปูน  และป้ายโครงการ
จํานวน  1  ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน/งานไฟฟ้าถนน)

โครงการก่อสร้างคูระบายนํา คสล. (บริเวณบ้านนายภักดี – บ้านนายวิโรจน์)
หมู่ที 5  ตําบลพิปูน

จํานวน 355,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,400,000 บาท

งบลงทุน รวม 2,400,000 บาท

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,400,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  บํารุงรักษาครุภัณฑ์  ทีดินและสิงก่อ
สร้าง  เช่น  ถนน  อาคาร  ฯลฯ
ซึงมีจํานวนเงินเกิน  5,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 100,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพร้อมติดตังสัญญาณไฟจราจรกระพริบ  พลังงาน
แสงอาทิตย์    จํานวน  2  ชุด ราคาชุดละ  30,000  บาท  เนืองจากไม่ได้
กําหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสานักงบประมาณ จึงจัดหาตาม
ราคาทีสืบได้ในท้องตลาด มีรายละเอียด ดังนี
- ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 มม.
- แผงโซล่าเซลล์ขนาด 10 W , แบตเตอรี ขนาด 12 V. 12 Ah
- หลอด led สีเหลือง จํานวน 256 led ความเข้มของหลอด ไม่น้อย
กว่า 2,560,000 mcd
- จานหลอด led ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 3m สีเหลือง
- โคมชนิดโพคาร์บอเนตสีดํา
ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ประเภท  ติดตังสัญญาณไฟจราจรกระพริบ  พลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 60,000 บาท

ครุภัณฑ์อืน

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  ตามแบบมาตรฐานทีทาง
ราชการกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้(ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน/งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

ประเภท    โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 10,000 บาท

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์ รวม 170,000 บาท

งบลงทุน รวม 170,000 บาท

-  เพือจ่ายจัดซือเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นดิสก์  โปรแกรม และ
อืนๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
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-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือการประกอบอาชีพและดํารงชีพ  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

โครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ
การประกอบอาชีพและดํารงชีพ

จํานวน 10,000 บาท

-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรม/เสนอแนะ
ให้ความเห็น  เพือการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถินให้มีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏใน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน)

ค่าใช้จ่ายในการจัดตังสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 52,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

-   เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อจ่ายนําประปาภูเขา  บ้านเหนือฟ้า หมู่ที 7   ตําบล
พิปูน    ยาว  3,900  เมตร  โดยการว่าง
ท่อ  PVC   ( 8.5 )   ขนาด  ?  4 นิว  ยาว  1,000  เมตร,  ขนาด ? 3
นิว  ยาว  1,400  เมตร,  ขนาด ?  2  นิว  ยาว  1,500  เมตร    และป้าย
โครงการ จํานวน 1 ป้าย   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน)

โครงการวางท่อจ่ายนําประปาภูเขา  บ้านเหนือฟ้า หมู่ที 7   ตําบลพิปูน จํานวน 585,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

-   เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  คสล.  บ้านหูนบ  หมู่
ที 4  ตําบลพิปูน   ยาว 232 เมตร รายละเอียดตามแบบวางท่อระบายนํา
ของ อบต.พิปูน และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย    ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน)

โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก  คสล.  บ้านหูนบ  หมู่ที 4  ตําบลพิปูน จํานวน 465,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมท่านํา  พร้อมป้ายท่านํา  ตามแบบต่อเติม
ท่านํา  ของ อบต.พิปูน  และป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย   ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน)

โครงการต่อเติมทางนําหมืนราช   หมู่ที 2    ตําบลพิปูน จํานวน 180,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสะพาน (โครงสร้าง คสล. พืนไม้) ปากห้วย
สูง  หมู่ที 6   ตําบลพิปูน  ขนาด
กว้าง 1.90   เมตร    ยาว  36  เมตร   ตามแบบสะพาน (โครง
สร้าง คสล. พืนไม้)ของ อบต.พิปูน และป้าย
โครงการ  จํานวน  1  ป้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน)

โครงการก่อสร้างสะพาน (โครงสร้าง คสล. พืนไม้) ปากห้วยสูง  หมู่ที 6
ตําบลพิปูน

จํานวน 400,000 บาท
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-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนส่งเสริมการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิกและการส่งเข้าประกวดในระดับตําบล ระดับอําเภอ และระดับ
จังหวัด และอืนๆ ให้แก่  นักเรียน  เยาวชน  และ
ประชาชน  อสม. ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่ง
ตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับหมู่บ้าน  ตําบล อําเภอ และระดับ
จังหวัด   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/งานกีฬาและนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  สนับสนุน  การแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้าน  ตําบล
อําเภอ  และระดับจังหวัด

จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา  กรีฑา  นักเรียน  นัก
ศึกษาและประชาชนในตําบลพิปูน   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานกีฬา
และนันทนาการ)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  กรีฑา  นักเรียน  นักศึกษาและ
ประชาชนในตําบลพิปูน

จํานวน 300,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 390,000 บาท

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 390,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(7)  อุดหนุน  ประเภท  อุดหนุนโครงการจัดงานวันสตรีสากลแห่ง
ชาติ    ตังไว้       5,000       บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่  กลุ่มสตรีระดับตําบลในการจัดงานวัน
สตรีสากลแห่งชาติ  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท

(12)  อุดหนุน  ประเภท  โครงการแผนปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพ
ติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
              ตังไว้      7,000   บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพิปูน ตามโครงการแผน
ปฏิบัติการต่อสู้เพือเอาชนะยาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน/งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

(14)  อุดหนุน ประเภท  โครงการขับเคลือนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด   ตังไว้    20,000    บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพิปูน ตามโครงการขับ
เคลือนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด   ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 27,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท
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(10)  อุดหนุน  ประเภท  โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบประจํา
ปี   2559    ตังไว้      20,000  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพิปูน  ตามโครงการจัด
งานประเพณีเดือนสิบ  ประจําปี  2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน)

(11)  อุดหนุน  ประเภท  โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึน
ธาตุ    ตังไว้    4,000       บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอพิปูน  ตามโครงการงาน
ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ ประจําปี  2559  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 24,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในทางพิธีการทางศาสนาตามประเพณีและ
วัฒนธรรมต่างๆ ของไทย เช่น วันขึนปีใหม่ วันเข้าพรรษา   วัน
มาฆบูชา  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน)

ค่าใช้จ่ายในทางพิธีการทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม จํานวน 20,000 บาท

-   เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําเรือพระบกในงานประเพณีชักพระ
ประจําปีงบประมาณ  2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน)

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเรือพระบกในงานประเพณีชักพระประจําปีงบประมาณ
2559

จํานวน 15,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีเทศกาลวัน
สงกรานต์ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ของขวัญ  ของ
รางวัล  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏในแผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ/งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ จํานวน 85,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอย
กระทง เช่น  วัสดุ  อุปกรณ์  ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏ
ในแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/งานศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิน)

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลลอยกระทง จํานวน 12,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้สอย รวม 132,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 132,000 บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 156,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาในการส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ ให้
กับศูนย์กีฬาหมู่บ้านภายในตําบล  จํานวน  6  หมู่บ้าน เช่น ลูก
ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ  ตาข่าย  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ/ งานกีฬาและ
นันทนาการ)

วัสดุกีฬา จํานวน 60,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
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-  เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ตัง
ไว้ 1 %  ของเงินประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยไม่รวมเงินอุดหนุน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 123,455 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงสมาชิกรายปีสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตังจ่ายจากรายได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/
งานงบกลาง)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที ประจําปี 2559 จํานวนไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30  ของเงินทีได้รับ
จัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/ งานงบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 45,025 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า   การบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติต่างๆ  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)

สํารองจ่าย จํานวน 673,600 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ติดเชือ
เอดส์  จํานวน  5  คน ๆ  ละ  500  บาท / เดือน  จํานวน  12  เดือน    ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

(1)  ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ      ตัง
ไว้        100,000      บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯ ให้แก่  พนักงานจ้าง
ชัวคราวรายเดือน จํานวน  13  อัตรา  โดยคิดจากอัตราค่าจ้างต่อเดือน ใน
อัตราร้อยละ 5   เป็นระยะเวลา 12  เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ปรากฏ
ในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)

(2)  ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคมฯ      ตัง
ไว้      18,000     บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฯ ให้แก่ พนักงานจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหูนบ  รายเดือน จํานวน  2  อัตรา  โดยคิด
จากอัตราค่าจ้างต่อเดือน ในอัตราร้อยละ 5  เป็นระยะเวลา 12  เดือน ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงานงบกลาง/งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 118,000 บาท

งบกลาง รวม 1,020,080 บาท

งบกลาง รวม 1,020,080 บาท

งบกลาง รวม 1,020,080 บาท

แผนงานงบกลาง

-   เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดําเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตําบลพิปูน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (ปรากฏในแผนงาน
การเกษตร/งานส่งเสริมการเกษตร)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท

งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท

แผนงานการเกษตร


