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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
 

เรียน  ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
     บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินการ  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ 
 
1. สถานะการคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ณ  วันที ่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2559  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
มีสถานะการเงินดังนี้   ณ วันที่   31  กรกฎาคม   พ.ศ. 2559 
 1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  40,466,115.38 บาท 
 1.1.2  เงินสะสม 18,002,856.35  บาท 
 1.1.3   ทุนส ารองเงินสะสม 11,572,705.61 บาท 
 1.1.4  รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 3  โครงการ 
   รวม 1,189,022.40  บาท 
 1.1.5  รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน  -  โครงการ     
   รวม -   บาท 
 1.2  เงินกู้คงค้าง -  บาท  
 
2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2559   ณ วันที่   31  กรกฎาคม   พ.ศ. 2559 
 (1)รายรับจริงทั้งสิ้น 32,941,163.64  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร        225,304.49  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                67,711.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         71,468.58  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์              469,703.00  บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         75,959.00  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                    -  บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร             15,247,219.57 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             16,783,798.00 บาท 
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(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                14,314,449.60   บาท 
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  31,844,001.28 บาทประกอบด้วย 
 งบกลาง                       519,772     บาท 
 งบบุคลากร    (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    9,760,172      บาท 
 งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ               5,356,511.90  บาท 
                    และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  
 งบลงทุน        (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)     2,527,900      บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                -          บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)                6,181,491.98  บาท 
(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์              7,498,153.40  บาท 
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน              -         บาท 
 
3. งบเฉพาะการ 
    ประเอทกิจการ -  กิจการ – 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีรายรับจริง         -     บาท  รายจ่ายจริง        -        บาท        
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อื่นๆ    จ านวน           -      บาท 
  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จ านวน           -      บาท 
  ก าไรสุทธิ      จ านวน           -      บาท 
  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  - เดือน   -   พ.ศ.  -  จ านวน           -      บาท 
  ทรัพย์จ าน าจ านวน      -      บาท       
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รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

รายไดจั้ดเก็บเอง

   หมวดภาษอีากร 261,076.84       201,000.00       200,000.00       

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 78,246.00         4,500.00          4,000.00          

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 190,450.34       130,000.00       190,000.00       

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 525,752.00       430,000.00       500,000.00       

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 218,600.00       57,500.00        105,000.00       

   หมวดรายได้จากทุน  - 1,000.00          1,000.00          

รวมรายไดจั้ดเก็บเอง 1,274,125.18    824,000.00      1,000,000.00    

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

   หมวดภาษจีัดสรร 21,299,753.95   19,176,000.00   19,000,000.00   

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งค์กร 22,573,879.13   19,176,000.00  20,000,000.00  

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

รายได้ท่ีรัฐบาลอดุหนุนให้โดยระบุวตัถุประสงค์

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอดุหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 20,269,806.00   20,000,000.00   38,000,000.00   

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครอง 20,269,806.00   20,000,000.00  38,000,000.00  

สว่นทอ้งถ่ิน

รวม 42,843,685.13   40,000,000.00  58,000,000.00  

รายรับ

ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

  2.1 รายรับ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

   งบกลาง 937,630.00       1,707,880.00     13,862,606.00   

   งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า 10,871,735.00   13,511,460.00   18,212,580.00   

   และค่าจ้างชั่วคราว)

   งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย 11,035,774.22   15,327,360.00   15,108,714.00   

   และวสัดุ  และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

   งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง) 8,528,335.00     2,908,300.00     5,938,100.00    

   งบรายจ่ายอืน่  (หมวดรายจ่ายอืน่)  -  -  -

   งบเงินอดุหนุน  (หมวดเงินอดุหนุน) 5,488,395.13     6,121,000.00     4,878,000.00    

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 36,861,869.35   39,576,000.00  58,000,000.00  

รายจ่าย

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

  2.2 รายจ่าย

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

 

เรื่อง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

อ าเออเจริญศิลป    จังหวัดสกลนคร 



 
บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

 
ประกอบ(ร่ำง)ข้อบัญญัตงิบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2560 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนเหล่ำ 
อ ำเภอเจริญศิลป์  จงัหวดัสกลนคร 

 
 

ด้ำน ยอดรวม(บำท) 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  

    แผนงานงบกลาง 13,862,606 

ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,041,880 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 460,000 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 10,671,414 

    แผนงานสาธารณสุข 568,000 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,414,640 

    แผนงานเคหะและชุมชน 4,861,460 

    แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 410,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 380,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,900,000 

    แผนงานการเกษตร 30,000 

    แผนงานการพาณิชย์ 400,000 

                                                    รวมงบประมำณทั้งสิ้น 58,000,000 
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แผนงานงบกลาง   00410

                     งาน

งบ

     งบกลาง

     งบกลาง

     บ าเหน็จ/บ านาญ

     รวม 13,862,606 13,862,606

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานงบกลาง

(00411)
รวมแผนงานงบกลาง

13,662,606 13,662,606

200,000 200,000

 

 

 

 



แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110

                     งาน

งบ

    งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

    งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวสัดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

    งบลงทนุ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

    งบเงินอุดหนุน

    เงินอดุหนุน

    รวม

9

30,000  - 30,000

17,628,500 2,413,380 20,041,880

 -  -  -

1,260,000  - 1,260,000

329,900 20,000 349,900

670,000 216,000 886,000

1,450,000 395,000 1,845,000

726,400 80,000 806,400

3,694,320 - 3,694,320

9,467,880 1,702,380 11,170,260

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไป

(00111)

งานบริหารงานคลงั

(00113)
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป

 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120

                     งาน

งบ

    งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

    งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวสัดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

    งบลงทนุ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

    งบเงินอุดหนุน

    เงินอดุหนุน

    รวม

10

-

-

460,000

-

-

20,000

-

 -

440,000

-

                              รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

                             องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

                             อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการ

รักษาความสงบภายใน

(00121)

งานเทศกิจ

(00122)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

(00123)

รวมแผนงานการรักษา

ความสงบภายใน

(00120)

- -  -

- -  -

 - -  -

- - -

- -  -

 - - 440,000

- - -

- - 20,000

 -  - 460,000

- - -

 



แผนงานการศึกษา 00210

                     งาน

งบ

    งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

    งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวสัดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

    งบลงทนุ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

    งบเงินอุดหนุน

    เงินอดุหนุน

    รวม

11

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับการศึกษา

(00211)

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(00212)

งานศึกษา

ไม่ก าหนด

ระดบั

รวมแผนงานการศึกษา

- -  -

- - - -

 - -  -

- -

 - 2,569,800 - 2,569,800

 - 3,024,114 - 3,024,114

229,500 - 229,500

-  - - -

- 4,848,000 - 4,848,000

 - 10,671,414 - 10,671,414

 



แผนงานสาธารณสขุ  00220

                     งาน

งบ

    งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

    งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวสัดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

    งบลงทนุ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

    งบเงินอุดหนุน

    เงินอดุหนุน

    รวม

12

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับสาธารณสขุ

(00221)

งานบริการสาธารณะสขุและงาน

สาธารณสขุอ่ืน

(00223)

งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสขุ

(00224)

รวมแผนงานสาธารณสขุ

- -  -

- - - -

120,000 - - 120,000

- - - -

 - - -  -

300,000  - - 300,000

- - - -

- 148,000 - 148,000

420,000 148,000 - 568,000

-  - -  -

 



แผนงานสงัคมสงเคราะห ์00230

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวสัดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

    งบลงทนุ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

    งบเงินอุดหนุน

    เงินอดุหนุน

    รวม

13

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

-  - -

962,340  - 962,340

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสงัคมสงเคาระห์

(00231)

งานสวัสดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

(00232)
รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์

205,000  - 205,000

88,400 - 88,400

 -

116,000  - 116,000

42,900 - 42,900

- - -

- - -

- - -

1,414,640  - 1,414,640

 



แผนงานเคหะและชุมชน  00240

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวสัดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

14

 - - -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

(00241)

งานไฟฟ้าถนน

(00242)
รวมแผนงานเคหะและชุมชน

132,000  - 132,000

1,420,000  - 1,420,000

2,385,660  - 2,385,660

247,800  - 247,800

676,000  - 676,000

 - - -

 -  -

-  -  -

4,861,460  - 4,861,460

 



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวสัดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

15

งานบริหารทัว่ไป

(00251)

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(00252)
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

- - -

- - -

- - -

- - -

- 410,000 410,000

- - -

- - -

- - -

- - -

410,000 410,000

 



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวสัดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานกีฬาและนันทนาการ

(00262)

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน

(00263)
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

- - -

- - -

-

- - -

- - -

280,000 100,000 380,000

- - -

- - -

- - -

280,000 100,000 380,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวสัดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

17

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

(00311)

งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

(00312)

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

 - -  -

- -  -

 - -  -

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

 - 4,900,000 4,900,000

 -  -  -

 - 4,900,000 4,900,000

 



แผนงานการเกษตร 00320

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวสัดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

18

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานสง่เสริมการเกษตร

(00321)

งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและป่า

ไม้

(00322)

รวมแผนงานการเกษตร

 - -  -

- -  -

30,000  - 30,000

 -  -  -

-  -

-  -  -

 -  -  -

 -  -  -

30,000  - 30,000

 -  -  -

 



แผนงานการพาณิชย ์   00330

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวสัดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

19

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

- -  -

 - -  -

งานกิจการประปา

(00332)

งานตลาดสด

(00333)
รวมแผนงานการพาณิชย์

 -  -  -

400,000  - 400,000

 - -  -

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

400,000  - 400,000

 



ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
อ าเออเจริญศิลป   จังหวดัสกลนคร 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาต าบล  พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึง ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเจริญศิลป์ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลนี้เรียกว่า”ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

           พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ .............. เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไปจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  

           เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้าน ยอดรวม (บาท) 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  

    แผนงานงบกลาง 13,862,606 

ด้ำนบริหำรทั่วไป  

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 20,041,880 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 460,000 

ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  

    แผนงานการศึกษา 10,671,414 

    แผนงานสาธารณสุข 568,000 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,414,640 

    แผนงานเคหะและชุมชน 4,861,460 

    แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 410,000 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 380,000 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,900,000 

    แผนงานการเกษตร 30,000 

    แผนงานการพาณิชย์ 400,000 

                                                    รวมงบประมำณทั้งสิ้น 58,000,000 
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  ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
 
 
 
    ประกาศ ณ วันที่............. เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559  
 

 

 

       (ลงนาม) ……………………………………… 
            (นายเรืองศิลป์   คะโยธา) 
      ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

 
 
 
 
 
 

       อนุมัต ิ

 

 

 

  ว่าที่ ร.ต. 
        (รวยรุ่ง     ใครบุตร) 
                       ต าแหน่ง   นายอ าเภอเจริญศิลป์ 
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    รายงานประมาณการรายรับ 22

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

                                                                                                                         อ าเภอเจริญศิลป์      จังหวัดสกลนคร

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ยอดตา่ง% ปี 2560

หมวดภาษีอากร

 ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน        69,062.11        87,643.60        86,706.94        61,000.00      31.15         80,000.00

 ภาษบี ารุงท้องท่ี       120,107.44       150,299.24      120,893.55      120,000.00 -    16.67       100,000.00

 ภาษปี้าย        19,904.00        23,134.00        17,704.00        20,000.00          -           20,000.00

 อากรการฆ่าสัตว์  -  -  -  -   -   - 

                                               รวมหมวดภาษีอากร      209,073.55      261,076.84      225,304.49      201,000.00 -     0.50       200,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์  -          1,360.00         1,090.00         1,000.00   -          1,000.00

 ค่าธรรมเนียมการขอติดต้ังมเิตอร์น้ าประปา  -          3,500.00        10,100.00         1,000.00   -          1,000.00

 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตขายสุรา  -   -   -         1,500.00   -   - 

 ค่าปรับการผิดสัญญา        36,393.00        73,386.00        56,321.00         1,000.00    100.00          2,000.00

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล  -   -   -   -  -   - 

 ค่าต่อใบอนุญาตประกอบกจิการบริการสถานีน้ ามนั   -   -            200.00   -  -   - 

                   รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        36,393.00        78,246.00       67,711.00         4,500.00 -    11.11          4,000.00

หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ

 ดอกเบีย้       200,380.92       190,450.34        71,768.58      130,000.00      46.15       190,000.00

                                     รวมหมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ      200,380.92      190,450.34       71,768.58      130,000.00      46.15       190,000.00

รายการ
รายรับจริง ประมาณการ
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ยอดตา่ง% ปี 2560

หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็

 เงินท่ีมผู้ีอทิุศให้  -  -   -            500.00   -   - 

 ค่าขายแบบแปลน        20,000.00       161,100.00        75,000.00        55,000.00   -         55,000.00

 รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่        98,777.00        57,500.00            959.00         2,000.00      83.48         50,000.00

                                            รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็      118,777.00      218,600.00       75,959.00       57,500.00 -   69.74       105,000.00

หมวดรายไดจ้ากทนุ

 รายได้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน   -    -    -         1,000.00    100.00          1,000.00

                                              รวมหมวดรายไดจ้ากทนุ   -    -    -         1,000.00    100.00          1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร  -  -  -  -  - 

 ภาษธีรุกจิเฉพาะ       861,525.09  -   -      800,000.00   -   - 

 ภาษสุีรา    2,243,795.92     2,546,823.33    1,998,042.91    2,000,000.00       5.00     2,100,000.00

 ภาษสีรรพสามติ    3,052,007.16     4,387,718.64    4,009,550.97    3,000,000.00      16.67     3,500,000.00

 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       176,347.26       125,196.97        68,515.58      150,000.00 -    20.00       120,000.00

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน       235,964.00       261,899.00      194,192.00      200,000.00      25.00       250,000.00

 ค่าภาคหลวงแร่        75,294.93        63,762.15        30,009.08        26,000.00       5.77         27,500.00

 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน   -   -      284,203.06   -   - 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม  พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    9,139,522.13     9,219,311.28    5,160,868.82    9,500,000.00 -    10.53     8,500,000.00

 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตขายสุรา   -            271.60         2,037.00   -          2,000.00

 ค่าต่อใบอนุญาตประกอบกจิการบริการสถานีน้ ามนั   -   -            510.00   -   - 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 1 ใน 9    3,628,399.39     4,693,750.98    3,499,290.15    3,500,000.00 -    28.57     4,500,000.00

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล   -          1,020.00   -   -             500.00

รายการ
รายรับจริง ประมาณการ

 



 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ยอดตา่ง% ปี 2560

หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็

 เงินท่ีมผู้ีอทิุศให้  -  -   -            500.00   -   - 

 ค่าขายแบบแปลน        20,000.00       161,100.00        75,000.00        55,000.00   -         55,000.00

 รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่        98,777.00        57,500.00            959.00         2,000.00      83.48         50,000.00

                                            รวมหมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็      118,777.00      218,600.00       75,959.00       57,500.00 -   69.74       105,000.00

หมวดรายไดจ้ากทนุ

 รายได้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน   -    -    -         1,000.00    100.00          1,000.00

                                              รวมหมวดรายไดจ้ากทนุ   -    -    -         1,000.00    100.00          1,000.00

หมวดภาษีจัดสรร  -  -  -  -  - 

 ภาษธีรุกจิเฉพาะ       861,525.09  -   -      800,000.00   -   - 

 ภาษสุีรา    2,243,795.92     2,546,823.33    1,998,042.91    2,000,000.00       5.00     2,100,000.00

 ภาษสีรรพสามติ    3,052,007.16     4,387,718.64    4,009,550.97    3,000,000.00      16.67     3,500,000.00

 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       176,347.26       125,196.97        68,515.58      150,000.00 -    20.00       120,000.00

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธแิละนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน       235,964.00       261,899.00      194,192.00      200,000.00      25.00       250,000.00

 ค่าภาคหลวงแร่        75,294.93        63,762.15        30,009.08        26,000.00       5.77         27,500.00

 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน   -   -      284,203.06   -   - 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม  พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    9,139,522.13     9,219,311.28    5,160,868.82    9,500,000.00 -    10.53     8,500,000.00

 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตขายสุรา   -            271.60         2,037.00   -          2,000.00

 ค่าต่อใบอนุญาตประกอบกจิการบริการสถานีน้ ามนั   -   -            510.00   -   - 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 1 ใน 9    3,628,399.39     4,693,750.98    3,499,290.15    3,500,000.00 -    28.57     4,500,000.00

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล   -          1,020.00   -   -             500.00
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รายการ
รายรับจริง ประมาณการ

 

 



 

 
รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
อ าเออเจริญศิลป     จังหวดัสกลนคร 

 
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 58,000,000.00 บาท แยกเป็น 

 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดอาษีอากร รวม 200,000 บาท 
                  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 80,000 บาท 
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
     รายได้จากผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
                  ภาษีบ ารุงท้องที่ 
     ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผ่านมา   เนื่องจากคาดว่า 
      รายได้จากผู้เสียภาษีบ ารุงท้องที่มีแนวโน้มลดลง 
                  ภาษีป้าย 
     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า 
     รายได้จากผูเ้สียภาษีป้ายมีแนวโน้มเท่ากับปีที่ผ่านมา 

 
 

จ านวน 
 
 

จ านวน 

 
 

100,000 
 

 
20,000 

 
 
บาท 
 
 
บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 4,000 บาท 
    

                  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 2,000 บาท 
      ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
      รายได้จากค่าปรับและใบอนุญาตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

   

                  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
      ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
      รายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์มีแนวโน้ม 
      เท่ากับปีที่ผ่านมา 
                  ค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา 
      ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
      รายได้จากค่าธรรมเนียมการขอติดตั้งมิเตอร์น้ าประปา        
       มีแนวโน้มเท่ากับปีที่ผ่านมา 
                   ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 

จ านวน 
 
 

 
จ านวน                        

 
 

 
จ านวน  

         1,000            
 
 

 
1,000     

 
 

 
-                                                                                              

บาท 
 
 
 
บาท 
 
 
 
บาท 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 190,000 บาท 
                  ดอกเบี้ยเงิน จ านวน 190,000 บาท 
    ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า
รายได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 

   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโอคและการพาณิชย์ รวม 500,000 บาท 
                  ค่าน้ าประปาหมู่บ้าน จ านวน 500,000 บาท 
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า 
     รายได้จากผู้บริการค่าน้ าประปาหมู่บ้านมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึน 
   

   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 105,000 บาท 
                  ค่าขายแบบแปลน  จ านวน 55,000 บาท 
     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า 
     รายได้จากหมวดเบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มเท่ากับปีที่ผ่านมา 
 
                  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปี่ที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า 
     รายได้จากหมวดเบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
 
                  เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
      
 

 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 

 
 
 

50,000 
 
 
  

  - 

 
 
 
บาท 
 
 
 
บาท 

หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท 
                   ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 1,000 บาท 
     ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า 
     รายได้จากหมวดเบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มเท่ากับปีที่ผ่านมา 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หมวดอาษีจัดสรร รวม 19,000,000 บาท 
                  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน              - บาท 
      

                   ภาษสีุรา  
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่า 
     จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีสุราจัดสรรจากรัฐบาล 
     มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
                   ภาษี สรรพสามิต  
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า 
     จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีสรรพสามิตจัดสรรจากรัฐบาล 
     มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
                  ภาษี ค่าภาคหลวงปิโตเลียม  
     ประมาณการลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า 
     จะได้รับการหมวดภาษีค่าภาคหลวงปิโตเลียมจัดสรรจาก    
     รัฐบาล มีแนวโน้มลดลง 
                  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า 
     จะได้รับการอุดหนุนหมวดค่าธรรมเนียมฯจัดสรรจากรัฐบาล 
     มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
                  ภาษคี่าภาคหลวงแร่  
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า 
     จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีค่าภาคหลวงแร่จัดสรรจาก 
     รัฐบาล มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
                  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 
     ประมาณการลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า 
     จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีมูลค่าเพ่ิมจัดสรรจากรัฐบาล 
     มีแนวโน้มลดลง 
                  ภาษมีูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9  
     ประมาณการเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่า 
     จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีมูลค่าเพ่ิม1 ใน 9 จัดสรรจาก    
     รัฐบาล มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 
จ านวน 

 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 

จ านวน 
 
 

 
จ านวน 

 
 

 
จ านวน 

 

 
             2,100,000  
 
 
 
             3,500,000 
 
 
 
               120,000 
 
 
 
               250,000 
 
 
 
                  27,500 
 
 
 
              8,500,000 
 
 
 
              4,500,000 

 
บาท 
 
 
 
บาท 
 
 
 
บาท 
 
 
 
บาท 
 
 
 
บาท 
 
 
 
บาท 
 
 
 
บาท 
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              ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา                       จ านวน                   2,000     บาท 
   ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
   จะได้รับการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 
   จัดสรรจากรัฐบาลมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้น 
          ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล                จ านวน                      500     บาท 
   ประมาณการเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า 
   จะได้รับการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล 
   จัดสรรจากรัฐบาลมีแนวโนม้เพ่ิมขึ้น 

 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 38,000,000 บาท 
       เงินอุดหนุนทั่วไป  จ านวน 38,000,000 บาท 
ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
และภารกิจถ่ายโอน/เลือกท า 
ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ 
การอุดหนุนเพ่ิมขึ้น(และเทียบเคียงรับจริง) 
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ยอดต่าง

(%)

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

หมวดงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 296,000.00            150,000.00        197,000.00       197,000.00          44.13         289,830.00           

เบี้ยยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์ 180,000.00            180,000.00        180,000.00       180,000.00          -             180,000.00           

เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ 7,369,900.00          7,782,000.00     8,059,600.00     8,059,600.00       100.00        8,700,000.00         

เบี้ยยงัชพีคนพกิาร 1,726,500.00          2,879,200.00     3,068,800.00     3,068,800.00       100.00        3,696,000.00         

เงินส ารองจ่าย 854,970.00            908,202.00        773,880.00       773,880.00          19.91-         619,776.00           

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั 204,444.00            204,444.00        177,000.00       177,000.00          -             177,000.00           

หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน  155,600.00            206,718.00        380,000.00       380,000.00          47.37-         200,000.00           

                                                รวมงานงบกลาง 10,787,414.00        12,310,564.00    12,836,280.00   12,836,280.00     8.00           13,862,606.00       
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หมวดรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

งานบรหิารทัว่ไป

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00      514,080.00      514,080.00       514,080.00       33.19       684,720.00        

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภา อบต. 3,009,600.00   3,009,600.00   3,009,600.00     3,009,600.00    -          3,009,600.00      

                                               รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,523,680.00   3,523,680.00    3,523,680.00    4.84        3,694,320.00      

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 2,687,640.00   2,773,320.00     2,773,320.00    108.04     5,738,520.00      
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หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

3,523,680.00      

1,986,600.00      

 



 

ยอดต่าง

(%)

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 9,300.00         426,000.00       426,000.00       16.80-       63,900.00          

 เงินประจ าต าแหน่ง 180,000.00      126,000.00       126,000.00       21.15       186,000.00        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,256,760.00   1,856,760.00     1,856,760.00    58.59       3,048,600.00      

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 108,000.00      240,000.00       240,000.00       79.53       430,860.00        

                                 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,241,700.00   5,422,080.00    5,422,080.00    74.62       9,467,880.00     

รวมหมวดเงินเดือน       3,523,680.00   7,765,380.00   8,945,760.00    8,945,760.00    47.13       13,162,200.00    

รวมหมวดเงินเดือน       3,523,680.00   7,765,380.00   8,945,760.00    8,945,760.00    47.13       13,162,200.00    

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แก ่อปท. 100,000.00      85,242.00         85,242.00         486.57     500,000.00        

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 20,000.00       7,000.00           7,000.00          614.29     50,000.00          

ค่าเชา่บา้น 170,000.00      176,000.00       176,000.00       71.59-       50,000.00          
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

291,360.00         

180,000.00         

962,640.00         

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

383,640.00         

-                    

100,000.00         

20,000.00          

280,000.00         

 



 

ยอดต่าง

(%)

 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 80,000.00       68,000.00         68,000.00         2.94        70,000.00          

เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล 20,000.00        -  -  -  -

                                        รวมหมวดคา่ตอบแทน -                 390,000.00      336,242.00       336,242.00       99.26       670,000.00        

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000.00      542,400.00       542,400.00       44.69-       300,000.00        

ค่าเชา่ทรัพยสิ์น 10,000.00       50,000.00         50,000.00         -          50,000.00          

ค่าติดต้ังโทรศัพท์  - 20,000.00         20,000.00         100.00     30,000.00          

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 300,000.00      100,000.00       100,000.00       200.00     300,000.00        

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - - - 100.00     20,000.00          

ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา - - - 100.00     20,000.00          

รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ

ค่ารับรองบคุคลและคณะบคุคลฯลฯ 50,000.00       20,000.00         20,000.00         50.00       30,000.00          

ค่าเล้ียงรับรองในการประชมุสภาฯท้องถิ่น 20,000.00       20,000.00         20,000.00         400.00     100,000.00        

ค่าใชจ้่ายในการเตรียมรับเสด็จ 50,000.00        -  - -  -

                                                                รายงานประมาณการรายจ่าย                                                            32

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

300,000.00         

10,000.00          

 -

150,000.00         

80,000.00          

50,000.00          

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

 -

 -

50,000.00          

50,000.00          



 

ยอดต่าง

(%)

ค่าใชจ้่ายในพธิทีางศาสนาหรือรัฐพธิต่ีางๆ 50,000.00       40,000.00         40,000.00         150.00     100,000.00        

รายจ่ายเก่ียวกับการปฏบัิติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000.00       100,000.00       100,000.00       100.00     200,000.00        

ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 50,000.00       100,000.00       100,000.00       100.00     200,000.00        

บ ารงุรกัษาและซ่อมแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 100,000.00      100,000.00       100,000.00       -          100,000.00        

                                                         รวมหมวดค่าใช้สอย 890,000.00     1,092,400.00     1,092,400.00    32.74       1,450,000.00      

หมวดค่าวสัดุ

วสัดุส านักงาน 185,000.00      20,000.00         20,000.00         700.00     160,000.00        

วสัดุงานบา้นงานครัว 100,000.00      50,000.00         50,000.00         7.20-        46,400.00          

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000.00      200,000.00      200,000.00       200,000.00       25.00-       150,000.00        

33                

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

ปี 2557 ปี 2558

60,000.00          

50,000.00          

100,000.00         

50,000.00          

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

890,000.00        

100,000.00         

50,000.00          

 



 

ยอดต่าง

(%)

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 400,000.00      300,000.00      300,000.00       300,000.00       -          300,000.00        

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00         20,000.00         20,000.00         -          20,000.00          

วสัดุคอมพวิเตอร์ 50,000.00       50,000.00         50,000.00         -          50,000.00          

                                                           รวมหมวดค่าวสัดุ 840,000.00     640,000.00       640,000.00       13.50       726,400.00        

หมวดค่าสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟา้ 600,000.00      700,000.00       700,000.00       28.57       900,000.00        

ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000.00       30,000.00         30,000.00         200.00     90,000.00          

ค่าบริการไปรษณีย์ 20,000.00       20,000.00         20,000.00         -          20,000.00          

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 80,000.00       80,000.00         80,000.00         212.50     250,000.00        

                                              รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 720,000.00      830,000.00       830,000.00       51.81      1,260,000.00      

                                                         รวมงบด าเนินงาน 2,450,000.00   2,898,642.00    2,898,642.00    41.67       4,106,400.00      

34                

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

2,210,000.00      

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

5,000.00            

50,000.00          

600,000.00         

20,000.00          

20,000.00          

80,000.00          

720,000.00         

600,000.00         

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

 



 

ยอดต่าง

(%)

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์ 

ครภุณัฑ์ส านักงาน

โต๊ะท างานโฟมิกา้  - - - 100.00     97,500.00          

ตู้เกบ็เอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน  - 12,600.00         12,600.00         16.67-       15,000.00          

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร  - 16,000.00         16,000.00         27.50-       11,600.00          

เคร่ืองโทรสาร  - - - 100.00     18,000.00          

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถา่ยรูป  - 20,000.00         20,000.00         100.00-      -

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพมิพ์ 19,900.00       32,000.00         32,000.00         50.63-       15,800.00          

35

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

 -

 -

5,500.00            

-

10,500.00          

4,500.00            

หมวดรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2557

 



 

 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

(%)

เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้  - 24,000.00         24,000.00         100.00     24,000.00          

ครภุณัฑ์อ่ืน

ค่าจัดท าเต็นท์ผ้าใบ  -  -  -  - 100.00     100,000.00        

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์ - - - - 100.00     48,000.00          

                                                   รวมงบลงทนุ -                 19,900.00       104,600.00       104,600.00       215.39     329,900.00        

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

อุดหนุนส่วนราชการ 29,500.00       29,500.00         29,500.00         1.69        30,000.00          

                                                     รวมหมวดเงินอุดหนุน 29,500.00       29,500.00         29,500.00         1.69        30,000.00          

                                                  รวมงานการบรหิารทัว่ไป 3,523,815.00   10,235,415.00 11,978,502.00   11,978,502.00  47.57       17,676,500.00    
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

79,500.00          

3,400.00            

79,500.00          

 



 

ยอดต่าง

(%)

งานบรหิารงานคลัง

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 879,720.00      953,400.00     953,400.00     9.76           1,002,000.00   

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 133,920.00    27,300.00       45,300.00       45,300.00       5.96-           42,600.00       

  เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00     42,000.00       42,000.00       42,000.00       -            42,000.00       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 321,240.00    387,000.00      395,160.00     395,160.00     39.23         550,200.00     

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 123,840.00    42,060.00       63,060.00       63,060.00       4.00           65,580.00       

                                         รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 621,000.00    1,378,080.00   1,498,920.00  1,498,920.00  13.57         1,702,380.00  

                                                              รวมงบบุคลากร 621,000.00    1,378,080.00   1,498,920.00  1,498,920.00  13.57         1,702,380.00  

งบด าเนินงาน
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ปี 2559 ปี 2560
หมวดรายจ่าย

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

614,400.00         

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 

ยอดต่าง

(%)

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง 40,000.00     40,000.00       40,000.00       40,000.00       -            40,000.00       

ค่าเงินประโยชน์ตอนแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษ  -  - 30,000.00       30,000.00       100.00       100,000.00     

ค่าตอบแทนการปฎบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000.00     10,000.00       20,000.00       20,000.00       50.00         30,000.00       

ค่าเชา่บา้น 36,000.00     36,000.00       36,000.00       36,000.00       -            36,000.00       

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร  -  - 10,000.00       10,000.00       -            10,000.00       

86,000.00     86,000.00       136,000.00     136,000.00     58.82        216,000.00     

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 60,000.00     60,000.00       30,000.00       30,000.00       166.67       80,000.00       

38

                                                                        รวมหมวดค่าตอบแทน

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย



 

ยอดต่าง

(%)

ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000.00    200,000.00      84,000.00       84,000.00       108.33       175,000.00     

ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพนัธใ์นการเสียนภาษี 20,000.00     20,000.00       20,000.00       20,000.00        - 20,000.00       

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบัิติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 60,000.00     60,000.00       30,000.00       30,000.00       100.00       60,000.00       

ค่าใชจ้่ายศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการจัดซ้ือจัดจ้าง  - 10,000.00       10,000.00       10,000.00        - 10,000.00       

ค่าใชจ้่ายตามโครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจัดเกบ็ภาษี  - 20,000.00       20,000.00       20,000.00        - 20,000.00       

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 30,000.00     10,000.00       30,000.00       30,000.00        - 30,000.00       

310,000.00    320,000.00      224,000.00     224,000.00     76.34         395,000.00     

30,000.00     60,700.00       40,000.00       40,000.00       25.00         50,000.00       

30,000.00     35,500.00       30,000.00       30,000.00       -            30,000.00       
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หมวดรายจ่าย

วสัดุส านักงาน

วสัดุคอมพวิเตอร์

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

หมวดค่าวสัดุ 

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

                                                                   รวมหมวดค่าใช้สอย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า



 

ยอดต่าง

(%)

                                                       รวมหมวดค่าวสัดุ 60,000.00     96,200.00       70,000.00       70,000.00       14.29         80,000.00       

                                                       รวมงบด าเนินงาน 456,000.00    502,200.00      430,000.00     430,000.00     60.70         691,000.00     

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์ 

ครภุณัฑ์ส านักงาน

ซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือน - - - - 100.00       20,000.00       

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบประมวลผล 25,000.00     44,000.00       13,800.00       13,800.00       100.00-       -

                                                    รวมหมวดค่าครภุณัฑ์ 25,000.00     44,000.00       13,800.00       13,800.00       44.93         20,000.00       

                                                            รวมงบลงทนุ 25,000.00     88,000.00       13,800.00       13,800.00       44.93         20,000.00       

1,880,280.00  1,942,720.00   1,942,720.00   24.23         2,413,380.00  

40             

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560ปี 2558

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

1,102,000.00                                                                     รวมงานการบรหิารงานคลัง



 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภยั

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบัิติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุทางถนนในชว่งปใีหม/่สงกรานต์ 150,000.00         150,000.00         150,000.00         150,000.00        20.00-          120,000.00          

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 150,000.00         15,000.00           300,000.00         300,000.00        100.00-        -

ค่าใชจ้่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนการใหบ้ริการ EMS และ OTOS  -  - 20,000.00           20,000.00          150.00        50,000.00            

ค่าใชจ้่ายโครงการอบรมอาสาสมัครปอ้งกนัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - - - - 100.00        150,000.00          

ค่าใชจ้่ายโครงการฝึกอบรมประชาชนเยาวชนเกีย่วกบัยาเสพติด - - - - 100.00        70,000.00            

ค่าใชจ้่ายโครงการพฒันาระบบการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยั - - - - 100.00        50,000.00            

                                       รวมหมวดค่าใช้สอย 300,000.00         165,000.00         470,000.00         470,000.00        330.00        440,000.00          

                                                  รวมงบด าเนินงาน 300,000.00         165,000.00         470,000.00         470,000.00        330.00        440,000.00          

41                 

ปี 2559 ปี 2560
หมวดรายจ่าย

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

ค่าครภัุณฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - - - - 100.00        20,000.00            

                                                          รวมหมวดค่าครภัุณฑ์  -  -  -  - 100.00        20,000.00            

                                                                     รวมงบลงทนุ -                    -                    -                    -                   100.00        20,000.00            

                                     รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 300,000.00         165,000.00         470,000.00         470,000.00        2.13-           460,000.00          

42

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2560
หมวดรายจ่าย

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559

 

 

 



 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบัิติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2560  -  - 60,000.00         60,000.00        100.00        60,000.00             

โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน  -  - - - 100.00        60,000.00             

โครงการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก  -  - - - 100.00        50,000.00             

โครงการประชมุผู้ปกครอง  -  - 5,500.00           5,500.00          263.64        20,000.00             

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายบริการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,044,000.00     2,189,600.00     2,184,000.00     2,184,000.00    20.80-         1,729,700.00         

(ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  -  -  -  - 100.00        600,100.00           

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  -  -  -  - 100.00        50,000.00             
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560
หมวดรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

 



 

ยอดต่าง

(%)

                                                          รวมหมวดค่าใช้สอย 2,044,000.00     2,044,000.00     2,249,500.00     2,249,500.00    14.24         2,569,800.00         

หมวดค่าวสัดุ

ค่าวสัดุงานบ้านงานครวั  -  -  -  - 100 54,000.00             

ค่าอาหารเสรมิ(นม)

ส าหรับโรงเรียนในเขตต าบลบา้นเหล่าสังกดั (สพฐ.) 2,309,580.00     2,256,800.00     2,282,194.00     2,282,194.00    0.50           2,293,693.00         

ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (5 ศูนย)์ 715,400.00       766,360.00        804,804.00       804,804.00      15.95-         676,421.00           

รวมหมวดค่าวสัดุ 3,024,980.00     3,023,160.00     3,086,998.00    3,086,998.00   2.04-           3,024,114.00         

รวมงบด าเนินงาน 5,068,980.00    5,067,160.00     5,336,498.00    5,336,498.00    4.82           5,593,914.00         

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ส านักงาน

ซ้ือโต๊ะโฟเมกา้ขาวพร้อมเกา้อี้  -  -  -  - 100.00        179,500.00           

44          

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

 

 



 

ยอดต่าง

(%)

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์  -  -  -  - 100.00        50,000.00             

                                                                      รวมค่าครุภณัฑ์  - -                   -                  -                 100.00        229,500.00           

                                                                    รวมงบลงทนุ -                  -                   -                  -                 100.00        229,500.00           

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอดุหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียนในพืน้ท่ีสังกดั (สพฐ.) 5,076,000.00     7,990,000.00     4,764,000.00     4,764,000.00    0.50           4,788,000.00         

เงินอดุหนุนโรงเรียนในพืน้ท่ีสังกดั (สพฐ.) เพือ่สร้างภมูิคุ้มกนัต้านยาเสพติด  - 30,000.00         60,000.00         60,000.00        -             60,000.00             

                                                         รวมหมวดเงินอุดหนุน 5,076,000.00     8,020,000.00     4,824,000.00    4,824,000.00    0.50           4,848,000.00        

                               รวมงานระดับก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา 10,144,980.00   13,087,160.00   10,160,498.00   10,160,498.00  2.77           10,441,914.00       

                                                        รวมแผนงานการศึกษา 10,144,980.00   13,087,160.00   10,160,498.00   10,160,498.00  5.03           10,671,414.00       

45

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

 

 



 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าจ้างเหมาบริการ - - - - 100.00       300,000.00     

หมวดค่าวสัดุ 

วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,000.00     160,000.00     150,000.00     150,000.00     33.33-         100,000.00     

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม - - - - 100.00       20,000.00       

150,000.00     160,000.00     150,000.00     150,000.00     20.00-         120,000.00     

                                                        รวมงบด าเนินงาน 150,000.00     160,000.00     150,000.00     150,000.00     180.00       420,000.00     

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบลงทนุ  

หมวดค่าครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์วทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

ค่าเคร่ืองพน่หมอกควนั - - - - 100.00       118,000.00     

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ

หมวดรายจ่าย

                                                                        รวมหมวดค่าวสัดุ

ประมาณการ

 



 

 

 

ยอดต่าง

(%)

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภุณัฑ์

ค่าบ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงครุภณัฑ์ - - - - 100.00       30,000.00       

- - - - 100.00       148,000.00     

                                                   รวมงานสาธารณสุข 150,000.00     160,000.00     150,000.00     150,000.00     278.67       568,000.00     

47

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

                                                                รวมหมวดค่าครภุณัฑ์

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557

 



 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 447,360.00     494,160.00     566,280.00     566,280.00     9.01           617,280.00     

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00       42,000.00       42,000.00       42,000.00       -            42,000.00       

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 12,120.00        -  -  -  -  -

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 81,480.00       126,000.00     245,760.00     245,760.00     6.88           262,680.00     

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 26,520.00       9,000.00         48,000.00       48,000.00       15.88-         40,380.00       

รวมงบบุคลากร 609,480.00     671,160.00     902,040.00     902,040.00     6.68          962,340.00     

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แก ่อปท. - - - - 100.00       60,000.00       

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  - 10,000.00       10,000.00       10,000.00       -            10,000.00       

ค่าเชา่บา้น  - 36,000.00       36,000.00       36,000.00       -            36,000.00       

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร  - 40,000.00       10,000.00       10,000.00       -            10,000.00       
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

 



 

ยอดต่าง

(%)

เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล  - 30,000.00        -  - -  -

 - 116,000.00     56,000.00       56,000.00       107.14       116,000.00     

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร - - - - 100.00       50,000.00       

ค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป - - - - 100.00       15,000.00       

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 60,000.00       40,000.00       50,000.00       50,000.00       40.00         70,000.00       

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบัิติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000.00       80,000.00       30,000.00       30,000.00       66.67         50,000.00       

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 20,000.00       20,000.00       20,000.00       20,000.00       -            20,000.00       

                                                         รวมหมวดค่าใช้สอย 110,000.00     140,000.00     100,000.00     100,000.00     105.00       205,000.00     

หมวดค่าวสัดุ 

วสัดุส านักงาน 20,000.00       39,000.00       30,000.00       30,000.00       33.33         40,000.00       

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00       30,000.00       20,000.00       20,000.00       142.00       48,400.00       

รวมหมวดค่าวสัดุ 40,000.00       69,000.00       50,000.00       50,000.00       76.80         88,400.00      

รวมงบด าเนินงาน 150,000.00     325,000.00     206,000.00     206,000.00     98.74         409,400.00     

49

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557

                                                                     รวมหมวดค่าตอบแทน

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

 



 

ยอดต่าง

(%)

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ส านักงาน

ค่าซ้ือโต๊ะท างาน - - - - 100.00       3,000.00         

ค่าตู้เหล็กเกบ็เอกสาร - - - - 100.00       11,600.00       

ค่าเกา้อีท้ างาน - - - - 100.00       2,400.00         

ตู้ล้ินชกัเหล็กเกบ็แบบพอร์มเอกสาร 15 ชั้น - - - - 100.00       8,000.00         

ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถา่ยรูปดิจิตอล - - - - 100.00       10,000.00       

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - - - - 100.00       7,900.00         

รวมงบลงทนุ - - - - 100.00       42,900.00       

759,480.00     996,160.00     1,108,040.00  1,108,040.00  27.67         1,414,640.00   

50             

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

รวมงานสังคมสงเคราะห์

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จงัหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

 



 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 631,080.00     776,640.00     866,160.00     866,160.00     9.14              945,360.00     

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 14,700.00        -  -  -  - -

  เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00       42,000.00       42,000.00       42,000.00       -                42,000.00       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 589,320.00     822,000.00     942,480.00     942,480.00     29.63            1,221,720.00   

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 276,360.00     68,220.00       143,460.00     143,460.00     23.09            176,580.00     

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  1,553,460.00   1,708,860.00  1,994,100.00   1,994,100.00   19.64            2,385,660.00  

รวมงบบุคลากร   1,553,460.00   1,708,860.00  1,994,100.00   1,994,100.00   19.64            2,385,660.00  

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แก ่อปท.  -  - 50,000.00       50,000.00        - 30,000.00       

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  -  - 10,000.00       10,000.00        - 20,000.00       

51

ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

รายจ่ายจรงิ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

 



 

ยอดต่าง

(%)

ค่าเชา่บา้น 36,000.00       40,000.00       36,000.00       36,000.00       16.67            42,000.00       

 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 30,000.00       40,000.00       50,000.00       50,000.00       20.00-            40,000.00       

เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล 20,000.00       35,000.00        -  - -  - 

86,000.00       115,000.00     146,000.00     146,000.00     9.59-              132,000.00     

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 30,000.00       50,000.00       70,000.00       70,000.00       71.43-            20,000.00       

ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000.00     300,000.00     250,000.00     250,000.00     20.00-            200,000.00     

ค่าเชา่ทรัพยสิ์น  -  - - - 100.00           50,000.00       

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบัิติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ้่ายเปน็ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000.00       40,000.00       40,720.00       40,720.00       22.79            50,000.00       

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 450,000.00     20,000.00       500,000.00     500,000.00     120.00           1,100,000.00   

1,020,000.00   410,000.00     860,720.00     860,720.00     64.98            1,420,000.00   

หมวดค่าวสัดุ 
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ

รวมหมวดค่าตอบแทน   

ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

รวมหมวดค่าใช้สอย   

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

วสัดุส านักงาน 30,000.00       60,000.00       30,000.00       30,000.00       66.67            50,000.00       

วสัดุกอ่สร้าง 400,000.00     300,000.00     400,000.00     400,000.00     50.00-            200,000.00     

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00        - 50,000.00       50,000.00       -                50,000.00       

วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00      - 60,000.00       60,000.00       40.00            100,000.00     

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 94,000.00       10,000.00       10,000.00       10,000.00       -                10,000.00       

วสัดุคอมพวิเตอร์ 20,000.00       69,000.00       30,000.00       30,000.00       -                30,000.00       

วสัดุอืน่ๆ  -  - 10,000.00       10,000.00       66.67            30,000.00       

วสัดุส ารวจ - - - - 100.00           6,000.00         

วสัดุไฟฟา้และวทิยุ - - - - 100.00           200,000.00     

694,000.00     439,000.00     590,000.00     590,000.00     14.58            676,000.00     

รวมงบด าเนินงาน   1,800,000.00  964,000.00     1,596,720.00   1,596,720.00   39.54            2,228,000.00  

งบลงทนุ

หมวดค่าครภุณัฑ์

ครภุณัฑ์ส านักงาน

เกา้อีท้ างาน - -  -  - 100.00           4,800.00         

ตู้เหล็ก - -  -  - 100.00           11,600.00       
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รวมหมวดค่าวสัดุ   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

หมวดรายจ่าย

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2558 ปี 2559

 



 

ยอดต่าง

(%)

ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถกระเชา้ไฟฟา้อเนกประสงค์  -  - 2,500,000.00   2,500,000.00   100.00-           -

ครภุณัฑ์ก่อสรา้ง

ค่าประตูน้ าบนดินเหล็กหล่อหน้าจาน ขนาด 6 นิ้ว  -  - 6,500.00         6,500.00         38.46            9,000.00         

ครภุณัฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

เคร่ืองปั๊มน้ าหอยโขง่  -  - - - 100.00           34,000.00       

ค่าจัดซ้ือพดัลมอตุลาหกรรม  -  - - - 100.00           50,000.00       

เคร่ือสูบน้ าแบบจุ่ม  -  - - - 100.00           8,000.00         

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 46,000.00       46,000.00       47.83-            24,000.00       

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์  -  - - - 100.00           24,000.00       

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 AV  -  - - - 100.00           6,400.00         

ครภุณัฑ์งานบ้านงานครวั

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า  -  - - - 100.00           76,000.00       

รวมค่าครภุณัฑ์   - - 2,552,500.00   2,552,500.00   90.29-            247,800.00     

รวมงบลงทนุ   -                -                2,552,500.00   2,552,500.00   90.29-            247,800.00     

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

                                                                   รายงานประมาณการรายจ่าย                                                                 54
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560



 

ยอดต่าง

(%)

งานไฟฟ้าถนน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี1  -  - 60,000.00       60,000.00       100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้สู่แหล่งเกษตรพร้อมติดต้ังหม้อแปลงขนาด30kvaหมู่ท่ี3  -  - 250,000.00     250,000.00     100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 7  -  - 170,000.00     170,000.00     100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8  -  - 50,000.00       50,000.00       100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 40,000.00        - 94,000.00       94,000.00       100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10  -  - 94,000.00       94,000.00       100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 11  -  - 50,000.00       50,000.00       100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 12 76,000.00        - 50,000.00       50,000.00       100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสวา่งภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 13  -  - 50,000.00       50,000.00       100.00           -

116,000.00      - 1,042,000.00   1,042,000.00   100.00           -

รวมงานไฟฟ้าถนนน    116,000.00      - 868,000.00     868,000.00     100.00           -

                                                        รวมงานเคหะและชุมชน   3,353,460.00   2,672,860.00  7,185,320.00  7,185,320.00  32.34-            4,861,460.00  
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รวมหมวดเงินอุดหนุน   

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบัิติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการผลิตขา้วพนัธุดี์  -  - - - 100.00       30,000.00       

โครงการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในชมุชน  -  - - - 100.00       30,000.00       

โครงการสายใยใส่ใจผู้ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สูงอายตุ าบลบา้นเหล่า    -  - - - 100.00       100,000.00     

โครงการฝึกอบรมการปลูกพชืขสมุนไพรพืน้บา้น  -  - - - 100.00       30,000.00       

โครงการฝึกอบรมดอกไม้จันทน์ของกลุ่มแม่บา้นต าบลบา้นเหล่า  -  - - - 100.00       50,000.00       

โครงการฝึกอบรมอาชพีและอนุรักษภ์มูิปญัญาท้องถิ่น  -  - - - 100.00       40,000.00       

โครงการโลกสดใสใส่ใจส่ิงแวดล้อม  -  - - - 100.00       20,000.00       
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560
หมวดรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

โครงการฝึกอบรมเกีย่วกบัประชาธปิไตยในชมุชน  -  - 20,000.00       20,000.00       - 20,000.00       

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  -  - - - 100.00       20,000.00       

โครงการปลูกต้นไม้ลิมพระเกยีรติ "รวมพลังพลิกฟืน้ฝืนปา่...ปา่ไม้มั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง  -  - 10,000.00       10,000.00       75.00         40,000.00       

อยา่งยั่งยนื"

โครงการจัดท าแผนชมุชนและแผนพฒันาสามปี  -  - 30,000.00       30,000.00       - 30,000.00       

 -  - 60,000.00       60,000.00       100.00       410,000.00     

                                                                     รวมงบด าเนินงาน  -  - 60,000.00       60,000.00       100.00       410,000.00     
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

                                       รวมหมวดค่าช้สอย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

 

 



 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบัิติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการแขง่ขนักฬีาสีส าหรับศูนยเ์ด็กเล็ก - - - - 100 30,000.00       

โครงการแขง่ขนักฬีา 400,000.00     400,000.00  200,000.00   200,000.00  25.00         250,000.00     

งานศาสนาวฒันธรมทอ้งถ่ิน

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏบัิติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา วฒันธรรม ท้องถิ่น - - - - 100 100,000.00     

400,000.00     400,000.00  200,000.00   200,000.00  40.00         280,000.00     

รวมงบด าเนินงาน           400,000.00     400,000.00  200,000.00   200,000.00  40.00         280,000.00     

                       รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 400,000.00     400,000.00  200,000.00   200,000.00  90.00         380,000.00     
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                                                                      รวมหมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560
หมวดรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

 



 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

(%)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบลงทนุ

หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายรอบวดัศรีทองอนิทร์ หมู่ท่ี 1 -  - - - 100.00       250,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 2  -  - 250,000.00     250,000.00      - 250,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 3 - - - - 100.00       250,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 4  -  - 265,000.00     265,000.00     5.66-           250,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 5 200,000.00      - 200,000.00     200,000.00     25.00         250,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 6  -  - 250,000.00     250,000.00      - 250,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 7 - - - - 100.00       250,000.00         
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร



 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ยอดต่าง ปี 2560

(%)

โครงการปรังปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8  -  - - - 100.00       250,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 9 -  - - - 100.00       260,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10  -  - - - 100.00       70,000.00           

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายดงไร่ หมู่ท่ี 10 -  - - - 100.00       180,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 11 - - - - 100.00       150,000.00         

โครงการปรังปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 11 -  - - - 100.00       100,000.00         

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปต ายภูายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 12 -  - - - 100.00       250,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 13 200,000.00      - 202,000.00     202,000.00     5.94-           190,000.00         

โครงการปรังปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 13  -  - - - 100.00       60,000.00           

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยภูายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 14  -  - - - 100.00       240,000.00         

โครงการกอ่สร้างก าแพงรอบศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 15 -  - - - 100.00       150,000.00         
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

 



 

ยอดต่าง

(%)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายนานายน้ าเพชร หมู่ท่ี 15 -  - - - 100.00       100,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 16  -  -  -  - 100.00       290,000.00         

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยภูายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 17 - -  -  - 100.00       260,000.00         

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพสัดุองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า - - - - 100.00       600,000.00         

                                                                 รวมหมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 400,000.00      - 1,167,000.00   1,167,000.00   319.88       4,900,000.00      

                                                                                     รวมงบลงทนุ 400,000.00      - 1,167,000.00   1,167,000.00   319.88       4,900,000.00      

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1  -  -  -  - - -

โครงการขยายเขตไฟฟา้สู่แหล่งเกษตรพร้อมติดต้ังหม้อแปลงขนาด 30 kva หมู่3  -   -  -  - - -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 7  -  -  -  - - -

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

                                                                            รายงานประมาณการรายจ่าย                                                                         61

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

 

 



 

ยอดต่าง

(%)

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 9  -  - 94,000.00       94,000.00       100.00       -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10  -  - 94,000.00       94,000.00       100.00       -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 11  -  - 50,000.00       50,000.00       100.00       -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 12  -  - 50,000.00       50,000.00       100.00       -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 13  -  - 50,000.00       50,000.00       100.00       -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 15  -  - 20,000.00       20,000.00       100.00       -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 16  -  - 54,000.00       54,000.00       100.00       -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 17  -  - 100,000.00     100,000.00     100.00       -

 -  - 512,000.00     512,000.00     100.00       -

                                                                               รวมงบเงินอุดหนุน  -  - 512,000.00     512,000.00     100.00       -

                                                     รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 400,000.00     -                1,167,000.00   1,167,000.00   319.88       4,900,000.00      
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

                                                                                           รวมหมวดเงินอุดหนุน

 



 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบด าเนินงาน

หมวดค่าวสัดุ 

วสัดุการเกษตร -                -                10,000.00       10,000.00       66.67         30,000.00       

รวมหมวดค่าวสัดุ -                -                10,000.00       10,000.00       66.67         30,000.00       

รวมงบด าเนินงาน -                -                10,000.00       10,000.00       66.67         30,000.00       
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

หมวดรายจ่าย

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560



 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบด าเนินงาน

หมวดค่าวสัดุ 

วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์  -  - 400,000.00     400,000.00     - 400,000.00          

วสัดุอ่ืนๆ  -  - 10,000.00       10,000.00       100.00-        -

รวมหมวดค่าวสัดุ  -  - 410,000.00     410,000.00     2.43-            400,000.00          

รวมงบด าเนินงาน    -  - 410,000.00     410,000.00     2.43-            400,000.00          

                                                                       รวมทกุแผนงาน       30,766,229.00 32,032,479.00 39,576,000.00 39,576,000.00 46.55          58,000,000.00      
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2559 ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร
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แผนงานงบกลาง (00410)

งานงบกลาง (00411) (ส านักปลดั) รวม 13,862,606 บาท

งบกลาง รวม 13,662,606 บาท

หมวดงบกลาง รวม 13,662,606 บาท

ประเภทรายจ่าย เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม จ านวน 289,830 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนักงานจ้างและ

บุคคลากรถ่ายโอน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ร้อยละ 5 %

ประเภท เบ้ียยงัชีพผู้สงูอายุ จ านวน 8,700,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพแกผู้่สูงอายุ

ประเภท เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ านวน 3,696,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพแกค่นพกิาร

ประเภท      เบ้ียยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 180,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพแกผู้่ป่วยเอดส์

ประเภท    เงินส ารองจ่าย จ านวน 619,776 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีจ าเป็นฉุกเฉิน เช่น การช่วยเหลือ

ราษฎรท่ีประสบปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง หนาวจัดและกรณีอืน่ท่ีจ าเป็น เป็นต้น

ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 177,000 บาท

เงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ 40 % รัฐจัดสรร

หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ จ านวน 200,000 บาท

ประเภทรายจ่าย เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1% เงินรายได้
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ด้านบริหารทัว่ไป (00100)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป   (00110) รวม 17,628,500  บาท

งานบริหารทัว่ไป  (00111) รวม 17,628,500   บาท

งบบุคลากร รวม 13,162,200   บาท

หมวดเงินเดอืน  (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,694,320    บาท

ประเภท เงินเดอืนนายก/รองนายก จ านวน 684,720       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน,เป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

,ค่าตอบแทนพเิศษ,เงินค่าตอบแทนเลขานุการ

ให้แกน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบล/

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการนายก อบต.

ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จ านวน 3,009,600    บาท

ค่าตอบแทนประธานสภาฯ

ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ

ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ

ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,467,880 บาท

ประเภท เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 5,738,520

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แกป่ลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/

รองปลัด อบต. /หัวหน้าส านักปลัด /นิติกร /นักทรัพยากรบุคคล

/นักวเิคราะห์ฯ/นักวชิาการศึกษา/นักวชิาการตรวจสอบภายใน

/เจ้าพนักงานสุขาภิบาล/ เจ้าพนักงานธรุการ / เจ้าพนักงานป้องกนัฯ/

ครูผู้ดูแลเด็ก  11 คน/พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี /

เงินปรับเพิม่ตามวฒิุ 
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ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงาน จ านวน 63,900 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิม่

ส าหรับคุณวฒิุท่ี ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองและเงินเพิม่อืน่ๆ  

ให้แกพ่นักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ/เจ้าพนักงานป้องกนั

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

รองปลัด อบต. ,หัวหน้าส านักปลัด ,นิติกร (พ.ต.ก.) 

ตามระเบียบท่ีก าหนด

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,048,600 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.จนท.ป้องกนัฯ/

ยาม/นักการภารโรง 2 คน/ พนักงานขับรถ 3 คน/ 

ผช.จนท.บันทึกข้อมลู/ ผดด. 11 คน/ผช.นักวชิาการเกษตร

ผช.จพง.ธรุการ/พนง.ดับเพลิง 2 คน/ จ านวน  23 อตัรา/

ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 430,860 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจ้างต าแหน่ง ยาม

นักการภารโรง 2 คน/ พนักงานขับรถ 3 คน/ พนง.ดับเพลิง 2 คน

ผช.จนท.บันทึกข้อมลู/ ผดด. 11คน/ผช.จนท.ป้องกนัฯ/

ผช.จพง.ธรุการ /จ านวน 22 อตัรา
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งบด าเนินงาน รวม 4,106,400 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 670,000 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร จ านวน 500,000 บาท

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ เงินตอบแทน

เจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง เงินรางวลั ให้แกพ่นักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง 

และผู้มสิีทธิ์ได้รับค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง

ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 50,000 บาท

ต้ังจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้แกพ่นักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กบัพนักงานส่วนต าบล

ในส านักปลัด ผู้มสิีทธเิบิกได้ตามระเบียบท่ีก าหนด   

ประเภท เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 70,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กบัพนักงาน

ผู้มสิีทธเิบิกได้ตามระเบียบท่ีก าหนด
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หมวดค่าใช้สอย รวม 1,450,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ รวม 720,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆจ าแนกเป็น

ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเวน้ค่าเช่าบ้าน) จ านวน 50,000 บาท

เช่น ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารในส านักงาน ฯลฯ

 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000         บาท

(รายจ่ายเกีย่วกบัการจ้างเหมาโฆษณาและเผย 

 แพร่ข่าวสารทางวทิยุกระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ 

หรือส่ิงพมิพต่์างๆ)  ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 300,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม 

เช่น ค่าลงทะเบียนต่างๆของคณะผู้บริหาร/สมาชิกฯ

/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง

และผู้ท่ีมสิีทธใินการเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

 ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา จ านวน 20,000         บาท

เช่นค่าธรรมเนียมในศาล ในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา

ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างค่าจ้างเหมาแรงงาน จ านวน 300,000 บาท

ค่าแปลเอกสารค่าล้างฟล์ิมอดัขยายภาพ ค่าท าความสะอาดอาคาร 

ส านักงานค่าจ้างเหมาหน่วยงานอืน่ค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง และ

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ๆ  

ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดต้ังโทรศัพท์ จ านวน 30,000 บาท

ยกเวน้ค่าตู้สาขาเคร่ืองโทรศัพท์เครือข่ายภายใน
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ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธกีาร จ านวน 230,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆจ าแนกเป็น 

ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท

หรือคณะกรรมการ หรืออนุการรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามกฏหมาย

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 30,000 บาท

เพือ่ใช้จ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองบุคคล หรือคณะบุคคลท่ีมาตรวจงานฯลฯ

 ค่าใช้จ่ายในพธิทีางศาสนาหรือรัฐพธิ ีต่างๆ จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพธิเีฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วนัปิยมหาราชและงานรัฐพธิอีืน่ๆ   

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัตริาชการที่ จ านวน 400,000 บาท

ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 200,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร/ 

สมาชิกฯ/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างเช่นค่าท่ีพกั  

ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ /ค่าปฏิบัติงาน อปพร.  และบุคคลอืน่ ฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายในตามโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน จ านวน 200,000 บาท

เพือ่พฒันาศักยภาพของคณะผู้บริหาร 

พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้น าชุมชน เพือ่จ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพของคณะผู้บริหาร 

พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานจ้าง  เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

ค่าสมนาคุณวทิยากร ค่าวสัดุ ค่าใช้จ่ายในพธิเีปิด-ปิดและค่าใช้จ่ายอืน่ท่ีจ าเป็น ฯลฯ

ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น รถยนต์

 รถจักรยานยนต์ เคร่ืองถ่ายเอกสารเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์เคร่ืองพมิพดี์ด  เคร่ืองปรับอากาศ 

ตู้ โต๊ะ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่ๆ ฯลฯ 

หมวดค่าวัสดุ รวม 726,400 บาท

ประเภท  วัสดสุ านักงาน รวม 160,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน  เช่นกระดาษ หมกึ ดินสอ  ปากกา  จ านวน 100,000       บาท

 คลิป  ไมบ้รรทัด ยางลบ เข็มหมดุ เทปพวีซีี  

กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บ  กระดาษ  กาว แฟม้ สมดุประวติัข้าราชการ

แบบพมิพ ์ ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์ ส่ิงพมิพท่ี์ได้จากการซ้ือ

หรือจ้างพมิพ ์น้ ามนัไข  ขี้ผ้ึง  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ตะแกรงวางเอกสาร

เคร่ืองค านวณเลข พระพทุธรูปพระบรมรูปจ าลอง  แผงกัน้ห้อง   ฯลฯ

เกา้อีพ้ลาสติก จ านวน 60,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อีพ้ลาสติก  จ านวน   400 ตัวๆละ 150   บาท
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ประเภท  วัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 46,400 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น แปรง  ไมก้วาด เข่ง มุง้ 

ผ้าเช็ดมอืผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม  แกว้น้ า จานรองแกว้  กระจกเงา  

น้ ายาเช็ดกระจกถาด เตา  หมอ้หุงข้าว กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง 

ถังแกส๊ ฯลฯ

ประเภท  วัสดยุานพาหนะและขนสง่ จ านวน 150,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอร่ี

ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน น้ ามนัเบรก หัวเทียน  

ไขควงน็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง 

เข็มขัดนิรภัยแมแ่รง กญุแจปากตาย กญุแจเล่ือน คีมล็อค 

ล็อคเกยีร์ ล็อคคลัตช์กระจกโค้งมน ล็อคพวลมาลัย ฯลฯ

ประเภท  วัสดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 300,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น

น้ ามนัเบนซิล  ดีเซล  น้ ามนัเคร่ือง จารบี  ฯลฯ 

ประเภท วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์

พูก่นัและสี  ป้ายประชาสัมพนัธต่์างๆ แมมโมรีการ์ด  

ฟล์ิม  ฟล์ิมสไลแถบบันทึกเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วดีีโอเทป, 

แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวด าท่ีได้จากการล้าง อดั  ขยาย  

ภาพถ่ายดาวเทียม ขาต้ังกล้องเลนส์ซูม  ฯลฯ
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ประเภท วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น อปุกรณ์บันทึกข้อมลู เทปบันทึกข้อมลู 

หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์  คลับผงหมกึส าหรับ

เคร่ืองพวิคอมเตอร์แบบเลเซอร์  เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้  แผ่นกรองแสง  

กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล  แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ ์ เมนบอร์ด

แผงวงจรอเิล็กทรอนิกส์  เคร่ืองอา่นและบันทึกข้อมลูแบบต่างๆ ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 1,260,000 บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 900,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไฟฟา้ของส านักงาน อบต.บ้านเหล่า 

 และส านักงานย่อยขององค์การบริหารส่วนต าบล

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ อบต.บ้านเหล่า

ประปาหมูบ่้านถ่ายโอนให้กบั อบต.บ้านเหล่า และค่าไฟฟา้อืน่ๆ 

ประเภท ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 90,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืน้ฐาน  ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ฯลฯ และให้หมายความ

ถึงค่าใช้จ่ายเพือ่ให้ได้มาซ่ึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายท่ีเกดิขึ้นเกีย่วกบัการ

ใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเคร่ือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ

ประเภท ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
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ประเภท ค่าบริการสือ่สารและโครคมนาคม จ านวน 250,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์

(โทรสาร) ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั

ระบบอนิเตอร์เน็ตค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น

งบลงทนุ รวม 329,900 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 329,900 บาท

ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 142,100 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังต่อไปนี้

ค่าโต๊ะโฟมกิา้ จ านวน 97,500         บาท

เพือ่จัดซ้ือโต๊ะโฟมกิาขนาด 75 เซนติเมตรx 180 เซนติเมตร

x75 เซนติเมตร จ านวน  65 ตัวๆละ 1,500 บาท ในการให้บริการประชาชน

และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการ

(ม ีมอก.ราคาจริงตามท้องถิ่น)

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 84 ข้อ 51)

ค่าตู้เกบ็เอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน จ านวน 15,000 บาท

เพือ่จ่ายในการจัดเกบ็เอกสารทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

และสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วในการให้บริการประชาชน

ขนาดไมน่้อยกวา่ 40×135×87 ซม. จ านวน 3 ตัวๆละ 5,000 บาท

(ม ีมอก.ราคาจริงตามท้องถิ่น)

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 84 ข้อ 51)
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ค่าตู้เหล็กเกบ็เอกสาร จ านวน 11,600 บาท

เพือ่จ่ายในการจัดเกบ็เอกสารทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

และสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วในการให้บริการประชาชน

เป็นตู้เกบ็เอกสารชนิด 2 บาน  ขนาดไมน่้อยกวา่ 

91.5×457×183 เซนติเมตรจ านวน 2 ตัวๆละ 5,800 บาท 

(ม ีมอก.ราคาจริงตามท้องถิ่น)(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 84 ข้อ 51)

ค่าเคร่ืองโทรสาร จ านวน 18,000         บาท

เพือ่จ่ายในการจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา

จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 18,000 บาท 

คุณลักษณะ

 - ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น

 - หมายถึงเคร่ือง Facsimile  หรือ โทรภาพ

 - ความเร็วในการส่งเอกสารไมเ่กนิกวา่ 6 วนิาทีต่อแผ่น

 - ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า

(ม ีมอก.ราคาจริงตามท้องถิ่น)(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 39 ข้อ 5)

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 39,800 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังต่อไปนี้

ค่าเคร่ืองพมิพ์ จ านวน 15,800 บาท

เพือ่จัดเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมกึ (inkjet)

จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 7,900 บาท

คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - เป็นอปุกรณ์ท่ีมคีวามสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และFAX

ภายในเคร่ืองเดียวกนั

 - ใช้เทคโนโลยีแบบพน่หมกึ (Inkjet)

 - มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x2,400 dpi 
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 - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไมน่้อยกวา่ 33 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 15 ภาพต่อนาที (dpi )

 - มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสีไมน่้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10 ภาพต่อนาที (dpi )  

 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า - สี) ได้

 - มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมน่้อยกวา่ 1,200x2,400  dpi 

 - มถีาดป้อนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed)

 - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า

 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไมน่้อยกวา่ 99 ส าเนา

 - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

 - มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base - t หรือดีกวา่ จ านวน

ไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

 - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi - Fi)  ได้

 - สามารถใช้ได้กบั A4,Letter,LegalและCustom โดยถาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่100 แผ่น

(ราคาตามมาตรฐานตรุภัณฑ์กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  ณ วนัท่ี 11  มนีาคม 2559)

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าท่ี 39 ข้อ 7)

ค่าเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า้  จ านวน 24,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้  ขนาด 2 kVA จ านวน 2 เคร่ือง

ราคาเคร่ืองละ 12,000 บาทรายละเอยีดตามเอกสารแนบท้าย

คุณลักษณะเพิม่เติม

 - มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่้อยกวา่  2 kVA ( 1,200 Watts )

 - มแีรงดัน Input (VAC)  220+/-20%  หรือดีกวา่ 

 - มแีรงดัน Output (VAC) 220+/5%  หรือดีกวา่ 

 - สามารถส ารองไฟฟา้ท่ี Full Load ได้ไมน่้อยกวา่ 5 นาที 

(ราคาตามมาตรฐานตรุภัณฑ์กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ เกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์  ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2558)

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้าท่ี 82 ข้อ 45)
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ประเภท  ครุภัณฑ์อ่ืน จ านวน 100,000       บาท

 ค่าจัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบ จ านวน 100,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเต็นท์ผ้าใบ(รูปทรงลักษณะบัวคว่ า) จ านวน 5  ตัวๆละ

20,000  บาท  ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  8.00 เมตร 

ความสูงของเสาเต็นท์ จากพืน้ถึงคานเหล็กรับผ้าใบ 2.00 เมตร หน้าจั่วสูง 

(ทรงบัวคว่ า) 0.80 เมตร โดยโครงกสร้างท้ังหมดเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี  

ชนิดคาดสีเหลือง (BS - S) ขนาด 1/2 นิ้วถึงขนาด1  1/2 นิ้ว   

(ม ีมอก.ราคาจริงตามท้องถิ่น)(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 39 ข้อ 5)

ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 48,000        บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรัปปรุงครุภัณฑ์ต่างๆในส านักงาน

เช่น  คอมพวิเตอร์  โต๊ะ  ตู้เกบ็เอกสาร  ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน จ านวน 30,000        บาท

หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 30,000        บาท

ประเภท   เงินอุดหนุนสว่นราชการ

เงินอดุหนุนส่วนราชการตามโครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพธิี

ให้กบัอ าเภอเจริญศิลป์ เกีย่วกบังานรัฐพธิ ีเช่น งานราชพธิเีฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

วนัปิยมหาราชและงานรัฐพธิอีืน่ๆ   
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งานบริหารงานคลงั  (00113) รวม 2,413,380  บาท

งบบุคลากร รวม 1,702,380  บาท

หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,702,380  บาท

ประเภท เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 1,002,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือนให้แกผู้่อ านวยการกองคลัง/

นักวชิาการเงินและบัญชี/ เจ้าพนักงานพสัดุ/

เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้/ เจ้าพนักงานธรุการ

/พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี 

เงินปรับเพิม่ตามวฒิุ 

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

ตามระเบียบท่ีก าหนด

ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงาน จ านวน 42,600      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิม่ส าหรับคุณวฒิุ

ท่ี ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองและเงินเพิม่อืน่ๆ ให้แกพ่นักงานองค์

การบริหารส่วนต าบล  เจ้าพนักงานพสัดุ/

เจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได้/ เจ้าพนักงานธรุการ

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 550,200     บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่ง

ผช.จนท.จัดเกบ็รายได้/ ผช.จนท.พสัดุ/ผช.จพง.ธรุการ

ผช.จนท.การเงินและบัญชี  จ านวน 4 อตัรา
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ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 65,580      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจ้างต าแหน่ง

ผช.จนท.จัดเกบ็รายได้/ ผช.จนท.พสัดุ/ ผช.จพง.ธรุการ

ผช.จนท.การเงินและบัญชี  จ านวน 4  อตัรา

งบด าเนินงาน รวม 691,000     บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 216,000     บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน 140,000     บาท

แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 40,000      บาท

คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ฯลฯ ตามค า 

ส่ังของอบต.บ้านเหล่า

เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ จ านวน 100,000     บาท

เงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ  เงินรางวลั

 ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้มสิีทธิ์ได้รับค่า

ตอบแทนคณะกรรมการประเมนิหน่วยงาน หรือมหาดไทยคณะกรรมการ

ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวง

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000      บาท

ต้ังจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ให้แกพ่นักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ ตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชา
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ประเภท  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กบัพนักงานส่วนต าบลผู้มสิีทธเิบิกได้ตามระเบียบ 

ประเภท เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 10,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือกการศึกษาบุตรให้กบัพนักงานผู้มสิีทธเิบิกได้ตามระเบียบ

หมวดค่าใช้สอย รวม 395,000     บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 275,000     บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆจ าแนกเป็น

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 80,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม 

เช่น ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกฯ/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง

และผู้ท่ีมสิีทธใินการเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 175,000     บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 

ค่าจ้างเหมาถายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

ฯลฯ ในกจิการของส่วนการคลัง

ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพนัธใ์นการเสียภาษี จ านวน 20,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าป้ายรณรงค์ประชาสัมพนัธ ์เอกสารแผ่นพบั

และจัดท าป้ายประชาสัมพนัธก์ารเสียภาษใีห้ประชาชนเข้าใจบทบาทและ

หน้าท่ีของตนมากขึ้น
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ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ จ านวน 90,000      บาท

ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

/พนักงานจ้างเช่นค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ  ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานท่ัวไป กองคลัง)

ค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 10,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลในระดับอ าเภอฯ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจัดเกบ็ภาษี จ านวน 20,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิม่ประสิทธภิาพการจัดเกบ็ภาษ ี

 ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

เช่นครุภัณฑ์ต่างๆ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ แอร์  โต๊ะ  เกา้อี ้ ตู้เกบ็เอกสาร ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ จ านวน 80,000      บาท

ประเภท วัสดสุ านักงาน จ านวน 50,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงานดังนี้

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน  เช่นโต๊ะต่างๆ เกา้อีต่้างๆ 

ตู้ต่างๆ กระดาษ ปากกา  คลิป  ไมบ้รรทัด ยางลบ  

เทปพวีซีี กระดาษคาร์บอน  ฯลฯ
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ประเภท วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น อปุกรณ์บันทึกข้อมลู เทปบันทึกข้อมลู 

หัวพมิพห์รือแถบพมิพส์ าหรับเคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์  คลับผงหมกึส าหรับ

เคร่ืองพวิเตอร์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  แผ่นกรองแสง  

 สายเคเบิล  แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ ์ เมนบอร์ด

เมมโมรีชอป  เมาส์  พรินเตอร์  สวติชิ่งบ๊อกซ์  เคร่ืองกระจายสัญญาณ

แผงวงจรอเิล็กทรอนิกส์  เคร่ืองอา่นและบันทึกข้อมลูแบบต่างๆ ฯลฯ

งบลงทนุ รวม 20,000      บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000      บาท

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 20,000      บาท

ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือน

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้จัดเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือน 

กระจก ขนาด 5 ฟตุ หรือขนาดไมน่้อยกวา่ 40x135x87  เซนติเมตร

ด้านหน้าติดกระจก ด้านในมชีั้นปรับระดับ จ านวน 4 ตู้ๆละ 5,000 บาท

(เป็นครุภัณฑ์ท่ีไมม่คุีณลักษณะและราคาก าหนดไวใ้นบัญชีมาตรครุภัณฑ์ ปี 2259

จึงก าหนดคุณลักษณะและราคาตามท้องตลาดท่ัวไป)

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้าท่ี 39 ข้อ 5)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) รวม 460,000     บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 460,000     บาท

งบด าเนินงาน รวม 440,000     บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 440,000     บาท

ประเภท    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติ รวม 440,000     บาท

             ราชการทีไ่ม่เข้าลษัณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้ดังนี้

 -โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนน จ านวน 120,000     บาท

ในช่วงปีใหม/่สงกรานต์

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุ

ทางถนนในช่วงปีใหม/่สงกรานต์

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 38 ข้อ7)

 - โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 150,000     บาท

เพือ่จ่ายในโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน

(อปพร.) ได้มคีวามรู้เพิม่ขึ้นและเพิม่ศักยภาพมากขึ้น

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 37 ข้อ1)

 -โครงการฝึกอบรมประชาชนเยาวชนเกีย่วกบัยาเสพติด จ านวน 70,000       บาท

เพือ่จ่ายในโครงการฝึกอบรมประชาชนเกีย่วกบัยาเสพติด

เช่น เด็ก เยาวชนในพืน้ท่ีต าบลบ้านเหล่า

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 37 ข้อ2)
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 - โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 50,000       บาท

เพือ่จ่ายในโครงการพฒันาระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ให้ทันสมยัและเป็นระเบียบพร้อมท้ังหนังสือส่ังการกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4072   ลงวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2559

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 37 ข้อ4)

 - โครงการฝึกทบทวนการให้บริการ EMS และ OTOS จ านวน 50,000       บาท

เพือ่ใช้จ่ายในฝึกทบทวนการให้บริการ EMS และ OTOS

ได้รับการฝึกทบทวนในการปฎิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิ

ภาพมากขึ้น

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 38 ข้อ6)

หมวด   ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 20,000       บาท

ประเภท   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000       บาท

 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

เช่น  ถังดับเพลิง   สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ5)
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ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210) รวม 10,671,414      บาท

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 10,671,414      บาท

งบด าเนินงาน รวม 5,593,914       บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 2,569,800       บาท

 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการทีไ่ม่เข้า จ านวน 2,519,800       บาท

ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน จ านวน 60,000            บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและให้ความรู้กบัเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ เกีย่วกบัประชาคมอาเซียน และศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 24 ข้อ 4)

โครงการประชุมผู้ปกครอง จ านวน 20,000            บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับผู้ปกครองในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ในสังกดั อบต. บ้านเหล่า ท่ีเข้าร่วมประชุม

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 24 ข้อ 3)

โครงการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 50,000            บาท

อนุบาลและปฐมวยั

 เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็ก และ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวยั ประจ าปีงบประมาณ 2560

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 25 ข้อ 8)

 โครงการส่งเสริมกจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี จ านวน 60,000            บาท

งบประมาณ 2560

 เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุส าหรับการจัดกจิกรรมวนัเด็กแห่งชาติ

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 25 ข้อ 6)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,729,700 บาท

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ค่าจ่างเหมาประกอบอาหารกลางวนั)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัเด็กนักเรียน

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  จ านวน 245 วนั

อตัราคนละ 20 บาท/วนั โดยใช้ข้อมลูนักเรียน ณ วนัท่ี 10 มถิุนายน 2559 รวม  353 คน 

แยกเป็น

1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านเหล่า  จ านวน 81  คน จ านวน 396,900          บาท

2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านดงบัง  จ านวน  75 คน จ านวน 367,500          บาท

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านดงบาก  จ านวน  60 คน จ านวน 294,000          บาท

4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองแวง จ านวน 71  คน จ านวน 347,900          บาท

5. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโพนบกหนองผือ จ านวน 66  คน จ านวน 323,400          บาท

"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายกต่็อเมือ่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 600,100 บาท

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กนักเรียน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อตัราคนละ 1,700 บาท โดยใช้ข้อมลูนักเรียน  

ณ วนัท่ี 10 มถิุนายน 2559 รวม  353 คน

แยกเป็น

1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านเหล่า  จ านวน 81  คน จ านวน 137,700          บาท

2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านดงบัง  จ านวน  75 คน จ านวน 127,500          บาท

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านดงบาก  จ านวน  60 คน จ านวน 102,000          บาท

4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองแวง จ านวน 71  คน จ านวน 120,700          บาท

5. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโพนบกหนองผือ จ านวน 66  คน จ านวน 112,200          บาท

"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายกต่็อเมือ่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "
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ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000           บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง
ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กอาคาร ประตู หน้าต่าง ห้องน้ า ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ จ านวน 3,024,114       บาท

ประเภท วัสดงุานบ้านงานครัว จ านวน 54,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัวส าหรับศูนย์พฒันนาเด็กเล็ก  

ในสังกดั อบต. บ้านเหล่า เช่น แปรงขัดพืน้  ไมก้วาด ไมถู้พืน้ 

ผ้าเช็ดมอืผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม  แกว้น้ า จานรองแกว้  กระจกเงา  

น้ ายาเช็กกระจกถาด เตา  หมอ้หุงข้าว กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง 

ถาดหลุม ชุดกาแฟ กะละมงั ฯลฯ

ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) จ านวน 2,293,693       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนสังกดั (สพฐ.) อนุบาล 1- ป.6  

จ านวน 260 วนั อตัราคนละ7.37 บาท/วนัโดยใช้ข้อมลูนักเรียน

ณ วนัท่ี 10  มถิุนายน 2559 จ านวน 1,197 คน 

1.โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน  จ านวน 288  คน จ านวน 551,866          บาท

2.โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย  จ านวน  223 คน จ านวน 427,313          บาท

3.โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อทิุศ  จ านวน  165 คน จ านวน 316,173          บาท

4.โรงเรียนบ้านดงบาก  จ านวน  236 คน จ านวน 452,223          บาท

5.โรงเรียนบ้านค าเมก็  จ านวน  56 คน จ านวน 107,308          บาท

6.โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ  จ านวน  229 คน จ านวน 438,810          บาท

"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายกต่็อเมือ่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "
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ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) จ านวน 676,421          บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า จ านวน 5 แห่ง  จ านวน  260  วนั  

อตัราคนละ 7.37 บาท/วนั โดยใช้ข้อมลูนักเรียน ณ วนัท่ี 10 มถิุนายน 2559 รวม  353 คน

แยกเป็น

1. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านเหล่า  จ านวน 81  คน จ านวน 155,213          บาท

2. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านดงบัง  จ านวน  75 คน จ านวน 143,715          บาท

3. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านดงบาก  จ านวน  60 คน จ านวน 114,972          บาท

4. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านหนองแวง จ านวน 71  คน จ านวน 136,051          บาท

5. ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านโพนบกหนองผือ จ านวน 66  คน จ านวน 126,470          บาท

"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายกต่็อเมือ่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

งบลงทนุ จ านวน 229,500          บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 229,500          บาท

ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 229,500          บาท

ค่าซ้ือชุดโต๊ะโฟเมกา้พร้อมเกา้อี้ จ านวน 179,500 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ โต๊ะโฟเมกา้ขาว ขนาดไมน่้อยกวา่ 60×150×55 ซม.

พร้อมเกา้อี ้8 ตัว ขนาดเกา้อีไ้มน่้อยกวา่ 30×28×54 ซม. เป็น 1 ชุด

ในราคาชุดละ 3,590 บาท และม ีมอก. ท้ังหมดจ านวน 50 ชุด

ส าหรับใช้ท ากจิกรรมในศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

ราคาตามท้องตลาด

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 5)

ประเภท  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 50,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ภายในศูนย์พฒันาเด็กเล็กเพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เช่น คอมพวิเตอร์ โต๊ะ เกา้อี ้ตู้กระจกบานเล่ือน

และทรัพย์สินอืน่ๆ ฯลฯ
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,848,000       บาท

หมวดเงินอุดหนุน รวม 4,848,000       บาท

ประเภท เงินอุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 4,848,000       บาท

อุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 4,788,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอดุหนุนส่วนราชการ ดังนี้

อดุหนุนโรงเรียนในเขต อบต.บ้านเหล่าสังกดัส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)

ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวนัให้กบันักเรียน(เด็กเล็ก เด็กอนุบาล - ป.6) จ านวน 200 วนั

อตัราคนละ 20 บาท/วนั โดยใช้ข้อมลูนักเรียน ณ วนัท่ี 10 มถิุนายน 2559 รวม 1,197 คน

1.โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน  จ านวน 288  คน จ านวน 1,152,000        บาท

2.โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย  จ านวน  223 คน จ านวน 892,000          บาท

3.โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อทิุศ  จ านวน  165 คน จ านวน 660,000          บาท

4.โรงเรียนบ้านดงบาก  จ านวน  236 คน จ านวน 944,000          บาท

5.โรงเรียนบ้านค าเมก็  จ านวน  56 คน จ านวน 224,000          บาท

6.โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ  จ านวน  229 คน จ านวน 916,000          บาท

"ท้ังนี้ จะเบิกจ่ายกต่็อเมือ่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "

อุดหนุนสว่นราชการ จ านวน 60,000           บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินอดุหนุนโรงเรียนในเขต อบต.บ้านเหล่าสังกดัส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน ตามนโยบาย

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพือ่ด าเนินการแกไ้ขปัญหาด้าน

ยาเสพติดในสถานศึกษา

1.โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน  จ านวน 10,000            บาท

2.โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย  จ านวน 10,000            บาท

3.โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อทิุศ  จ านวน 10,000            บาท

4.โรงเรียนบ้านดงบาก  จ านวน 10,000            บาท

5.โรงเรียนบ้านค าเมก็ จ านวน 10,000            บาท

6.โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ  จ านวน 10,000            บาท
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ดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสขุ (00220) รวม 568,000    บาท

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสขุ (00221) รวม 420,000    บาท

งบด าเนินงาน รวม 420,000    บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 300,000    บาท

ประเภท  รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 300,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการงานอืน่

ค่าจ้างเหมาพนักงาน EMS และค่าจ้างเหมาฉีดวคัซีนป้องกนั

โรคติดต่อฯลฯ  

หมวดค่าวัสดุ รวม 120,000    บาท

ประเภท   วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์

หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท  เคมภีัณฑ์  เปลหามคนไข้ ฯลฯ

ประเภท    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000      บาท

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  

เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอ่ืน (00223) รวม 148,000    บาท

งบลงทนุ รวม 148,000    บาท

 หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 148,000    บาท

ประเภท  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 118,000    บาท

ค่าเคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 118,000    บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั  จ านวน  2 เคร่ืองๆละ

จ านวน 59,000 บาท   มคุีณลักษณะดังนี้

ปริมาณการฉีดพน่น้ ายาไมน่้อยกวา่ 40 ลิตรต่อชั่วโมง

ถังบรรจุน้ ายาไมน่้อยกวา่ 6 ลิตร

ก าลังเคร่ืองยนต์ไมน่้อยกวา่ 25 แรงมา้

(ราคาจริงตามท้องถิ่น)

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้าท่ี 27 ข้อ 6)

ประเภท    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000      บาท

ค่าบ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 30,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์

เช่น เคร่ืองพน่หมอกควนั  ฯลฯ
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แผนงานสงัคมสงเคราะห ์(00230)

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสงัคมสงเคราะห ์ (00231) รวม 1,414,640 บาท

งบบุคลากร รวม 962,340 บาท

 หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 962,340 บาท

 ประเภท เงินเดอืนพนักงาน จ านวน 617,280 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอตัราเงินเดือนให้แก่

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ต าแหน่ง 

นักบริหารงานสวสัดิการสังคม/นักพฒันาชุมชน

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก ่พนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่งนักบริหารงานสวสัดิการสังคม

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 262,680 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แกพ่นักงานจ้าง ต าแหน่ง  

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธรุการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน

 ประเภท เงินเพ่ิมตา่งๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 40,380 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราว

ให้แกพ่นักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธรุการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพฒันาชุมชน

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200)
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งบด าเนินงาน รวม 409,400 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 116,000 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร จ านวน 60,000   บาท

ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ เงินตอบแทน

เจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง เงินรางวลั ให้แกพ่นักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง 

และผู้มสิีทธิ์ได้รับค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ัง

ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการให้แกพ่นักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้มสิีทธิ์ได้รับ

ประเภท ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน

ให้แกพ่นักงานส่วนต าบล ผู้มสิีทธิ์เบิกได้ตามระเบียบ

ประเภท เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพ่นักงานส่วนต าบล
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หมวดค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท

ประเภท  รายจ่ายเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ จ านวน 135,000 บาท

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารในส านักงาน ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 70,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม 

เช่น ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง

และผู้ท่ีมสิีทธใินการเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห์)

ค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป จ านวน 15,000   บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างค่าจ้างเหมาแรงงาน 

ค่าแปลเอกสารค่าล้างฟล์ิมอดัขยายภาพ 

ค่าจ้างเหมาบริการอืน่ๆ  

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จ านวน 50,000 บาท

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างเช่นค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ  ฯลฯ
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ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพือ่ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสารเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์เคร่ืองพมิพดี์ด  เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ 

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่ๆ 

หมวดค่าวัสดุ รวม 88,400 บาท

ประเภท วัสดสุ านักงาน จ านวน 40,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน เช่น  

 กระดาษ ปากกา คลิป ไมบ้รรทัด ยางลบ  

กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ 

กระดาษ กาว แฟม้ แบบพมิพฯ์ลฯ

 ประเภท วัสดคุอมพิวเตอร์ จ านวน 48,400 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น อปุกรณ์บันทึกข้อมลู 

ตลับหมกึ เคร่ืองพมิพค์อมพวิเตอร์แบบเลเซอร์  

สายเคเบิล แผงแป้นอกัขระหรือแป้นพมิพ ์ฯลฯ 
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งบลงทนุ รวม 42,900   บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 42,900   บาท

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 25,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆดังต่อไปนี้

ค่าซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 3,000     บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน ระดับ 1 - 2 จ านวน 1 ตัว 

ในต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธรุการขนาดไมน่้อยกวา่ 60x120x75 เซนติเมตร

จ านวน 3 ล้ินชัก พร้อมลูกกญุแจ ม ีมอก.(ราคาจริงตามท้องถิ่น)

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 39 ข้อ 5)

ค่าตู้เหล็กเกบ็เอกสาร จ านวน 11,600   บาท

เพือ่จ่ายในการจัดเกบ็เอกสารทางราชการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

และสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วในการให้บริการประชาชน

เป็นตู้เกบ็เอกสารชนิด 2 บาน ขนาดไมน่้อยกวา่ 

91.5×457×183 เซนติเมตรจ านวน 2 ตัวๆละ 5,800 บาท 

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 39 ข้อ 5)

ค่าเกา้อีท้ างาน จ านวน 2,400     บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้ท่ีส าหรับปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธรุการ

จ านวน 1 ตัว ขนาดไมน่้อยกวา่ 56x48x95 เซนติเมตร 

บุด้วยฟองน้ า พร้อมท้าวแขนปรับระดับสูงต่ าได้ด้วยระบบเกลียว ม ีมอก.

(ม ีมอก.ราคาจริงตามท้องถิ่น)(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า 39ข้อ 5)
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ตู้ล้ินชักเหล็กเกบ็แบบฟอร์มเอกสาร 15 ชั้น จ านวน 8,000     บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ้ือตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์มเอกสาร 15 ชั้น   จ านวน 1 หลัง

ตู้เหล็กเกบ็แบบฟอร์มเอกสาร ผลิตจากแผ่นเหล็กหนา 

คุณภาพดี ใช้งานคงทนกล่องล้ินชักใช้ชุดรางเล่ือน

เหล็ก แข็งแรงทนทาน พร้อมกญุแจล็อคล้ินชักท้ังชุด

จัดเกบ็ฟอร์มเอกสาร จ านวน 15 ล้ินชัก ขนาดสินค้า 

(กวา้ง x ลึก x สูง) : 37.3 × 45.8 × 132.4 ซม. / ตู้ จ านวน 1 ตู้

(ต้ังตามราคาท้องตลาด) (ปรากฏในแผนสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า  39 ข้อ  5   )

ประเภท  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รวม 10,000   บาท

ค่ากล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 10,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 เคร่ือง

คุณลักษณะ

 -ความละเอยีด 16 ล้านพกิเซล

 -ความละเอยีดท่ีก าหนดเป็นความละเอยีดท่ีเซ็นเซอร์ภาพ ( image sensor ) 

 -มรีะบบแฟลชในตัว

 -สามารถถอดเปล่ียนส่ือบันทึกข้อมลูได้อย่างสะดวกเมือ่ข้อมลูเต็มหรือเมือ่ต้องการเปล่ียน

 -สามารถโอนถ่ายข้อมลูจากกล้องไปยังเคร่ืองคอมพวิเตอร์ได้

(ต้ังตามราคาท้องตลาด ม ีมอก.) (ปรากฏในแผนสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 หน้า  39 ข้อ  5  )
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ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 7,900     บาท

ค่าเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ จ านวน 7,900     บาท

เพือ่จัดเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) จ านวน 1 เคร่ือง 

มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 1,200x600 d dpi

 มคีวามเร็วในการพมิพร่์างไมน่้อยกวา่ 30 หน้าต่อนาที  dpi

สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมติัได้

มหีน่วยความจ า (memmore) ขนาดไมน่้อยกวา่ 32 MB

 มชี่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ para หรือ USB 2.0  หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

สามารถใช้ได้กบั A4  Letter  legal  และ cuttom โดยถาดใส่กระดาษได้รวมกนัไมน่้อยกวา่  250 แผ่น

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ) (ปรากฏในแผนสามปี พ.ศ. 2560-

2562 หน้า 39  ข้อ  5   ) 
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ดา้นบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) รวม 4,861,460   บาท

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)(00241) รวม 4,861,460   บาท

งบบุคลากร รวม 2,385,660   บาท

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,385,660   บาท

 ประเภท  เงินเดือนพนักงาน จ านวน 945,360      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงอตัราเงินเดือนแกพ่นักงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  นายช่างโยธา

นายช่างไฟฟา้

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  ให้แก ่ผู้อ านวยการกองช่าง

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,221,720   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เงินปรังปรุงค่าตอบแทน 

พนักงานจ้างต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธรุการ  /พนักงานขับรถยนต์

คนสวน/ผช.ช่างไฟฟา้/ผช.ช่างโยธา/ผช.จนท.ประปา

พนักงานผลิตน้ าประปา 2 คน/ผู้ช่วยช่างส ารวจ/ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 176,580      บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินเพิม่ค่าครองชีพชั่วคราวให้แกพ่นักงานจ้าง 

พนักงานจ้างต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธรุการ  /พนักงานขับรถยนต์

คนสวน/ผช.ช่างไฟฟา้/ผช.ช่างโยธา/ผช.จนท.ประปา

พนักงานผลิตน้ าประปา 2 คน /ผู้ช่วยช่างส ารวจ/ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
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งบด าเนินงาน รวม 2,228,000   บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 132,000      บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น จ านวน 30,000       บาท

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

เพือ่จ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน่กรณีพเิศษ 

เงินท าขวญัฝ่าอนัตรายเป็นคร้ังคราว เงินรางวลั

ให้แกพ่นักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการให้แกพ่นักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง และผู้มสิีทธิ์ได้รับ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แกพ่นักงานส่วนต าบล

ในส ากองช่าง ผู้มสิีทธเิบิกได้ตามระเบียบท่ีก าหนด   

เช่น ผอ.กองช่าง,นายช่างโยธาช านาญงาน,นายช่างไฟฟา้ช านาญงาน

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ประเภท เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 40,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพ่นักงานส่วนต าบล

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างไฟฟา้

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 



 

101 

 หมวดค่าใช้สอย รวม 1,420,000   บาท

 ประเภท รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ จ านวน 270,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆจ าแนกเป็น จ านวน 50,000       บาท

ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเวน้ค่าเช่าบ้าน)

เช่น ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารในส านักงาน ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 20,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม 

เช่น ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง

และผู้ท่ีมสิีทธใินการเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ค่าจ้างเหมาบริการ  ได้แก ่ ค่าจ้างเหมา เช่น จ านวน 200,000      บาท

จ้างเหมาจดมาตรวดัน้ าและค่าจ้างเหมาบริการอืน่ๆ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ จ านวน 50,000       บาท

ปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

พนักงาน/พนักงานจ้างเช่นค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ  ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
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ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 1,100,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม  ปรับปรุง  ต่อเติม

บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เช่น อาคาร  ส านักงาน อาคารศูนย์พฒันา

เด็กเล็กของอบต.บ้านเหล่า ประปาถ่ายโอนให้ อบต.บ้านเหล่า

ถนน ฝาย ฯลฯ และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน่ๆ 

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

หมวดค่าวัสดุ รวม 676,000      บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมกึ
 ดินสอ เป็ก ปากกา คลิป ตรายาง ไมบ้รรทัด ฯลฯ
(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

ประเภท   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 200,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  เช่น ฟวิส์ สายไฟฟา้ 

เทปพนัสายไฟ หลอดไฟฟา้สวติช์ไฟฟา้ ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมการโยธา 

 ประเภท วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุกอ่สร้าง เช่น ไมต่้างๆ ทินเนอร์ 

สี แปรงทาสี ทรายอฐิ หิน ปูนฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 50,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 

น้ ามนัเบรก หัวเขียน ไขควงตลับลูกปืน แมแ่รง กญุแจปากตายฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
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 ประเภท วัสดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จ านวน 100,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามนัดีเซล 

น้ ามนัเบนซิล น้ ามนัเคร่ือง จารบีฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นไมอ้ดั สี 

กระดาษบันทึกข้อมลู แผ่นจัดเกบ็ข้อมลู ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ เช่น อปุกรณ์บันทึกข้อมลูหัวพมิพ์

หรือแบบพมิพเ์คร่ืองคอมพวิเตอร์ ตลับผงหมกึ

ส าหรับเคร่ืองพพิค์อมพวิเตอร์แบบเลเซอร์ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ประเภท  วัสดุส ารวจ จ านวน 6,000         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุส ารวจ เช่น เทปวดัระยะไฟเบอร์

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

ประเภท ค่าวัสดอ่ืุนๆ จ านวน 30,000       บาท

 เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุอืน่ๆ  เช่น  มเิตอร์น้ า  มเิตอร์ไฟฟา้ 

ตะแกรงกนัสวะ หัวเชื่อมแกส็  หัววาล์เปิด-ปิดแกส็  ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 
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งบลงทนุ รวม 247,800      บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ รวม 247,800      บาท

ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 16,400       บาท

 ค่าเกา้อีท้ างาน จ านวน 4,800         บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเกา้อีท้ างาน จ านวน 2 ตัวๆละ 2,400 บาท 

ขนาดไมน่้อยกวา่ 56 ×48× 95 บุด้วยฟองน้ าพร้อมท้าวแขน ปรับสูงต่ าด้วยเกลียว

และม ีมอก.  ราคาตามท้องถิ่น

(ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

(ปรากฎในแผนพฒันสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 4)

ตู้เหล็ก จ านวน 11,600       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน ส าหรับเกบ็เอกสาร

ขนาดไมน่้อยกวา่ 91.5x4.57x183  เซนติเมตร

จ านวน 2 หลังๆละ 5,800  บาท

และม ีมอก.  ราคาตามท้องถิ่น

(ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

(ปรากฎในแผนพฒันสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 5)

ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จ านวน 9,000         บาท

จัดซ้ือประตูน้ าบนดินเหล็กหล่อหน้าจาน ขนาด 6 นิ้ว

เพือ่จ่ายเป็นเงินค่าจัดซ้ือประตูน้ าบนดินเหล็กหล่อหน้าจาน จ านวน 1 ตัว

(ต้ังจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) 

(ปรากฎในแผนพฒันสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 5)
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ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 92,000       บาท

เคร่ืองปัม๊น้ าหอยโข่ง จ านวน 34,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองปัม้น้ าหอยโข่ง  จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 17,000 บาท

- มอเตอร์ 2.2Kw / 3 Hp

- ท่อน้ า 2 x 2 นิ้ว

- ระยะส่ง 15 - 32 เมตร

- ปริมาณน้ า 0 - 550 ลิตร / นาที

ปัม๊น้ าใบพดัเด่ียวส าหรับส่งน้ าปริมาณปานกลาง  

เหมาะส าหรับใช้สูบน้ าท้ังในงานกอ่สร้าง เกษตร อตุสาหกรรม

หรืองานท่ัวไป เช่น งานประปา ชลประทาน 

สปริงเกอร์รดน้ าต่างๆ ระบบส่งน้ าอตัโนมติั ระบบแรงดันสูง

ส าหรับหอพกั อพาร์ตเมนต์ โรงแรม หรือคอนโดมเินียม 

รวมถึงการใช้งานในโรงงานท่ีต้องการท้ังปริมาณน้ าและแรงดันน้ าสูง

ใช้มอเตอร์ไฟฟา้ซ่ึงมสีมรรนะในการท างานสูง

ตัวปัม๊ผลิตจากเหล็กหล่อ และเพลาปัม๊ผลิตจากสเตนเลส SUS304

ใบพดัสเตนเลสแบบปิดปลอดสนิม แข็งแรง ทนทาน 

และมผิีวเรียบล่ืนลดแรงเสียดทานในการหมนุ ท าให้มปีระสิทธภิาพในการสูบน้ าสูง

กนัร่ัวด้วยเมค็คานิคอลซีลแบบเซรามคิและกราไฟต์ ซ่ึงกนัน้ าได้ดี และมอีายุการใช้งานท่ียาวนาน

มอเตอร์เหนี่ยวน าชนิดกรงกระรอกแบบปิด ระบายความร้อนด้วยพดัลม IP55 ใช้งานกลางแจ้งได้ ฉนวนไฟฟา้ 

Class F ส าหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และเพลามอเตอร์เป็นชิ้นเดียวกบัเพลาเคร่ืองสูบ

(ปรากฎในแผนพฒันสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 5)

ค่าจัดซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม จ านวน 50,000       บาท

เพือ่จ่ายค่าจัดซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม    

ขนาดใบพดั 26 นิ้ว จ านวน 10 เคร่ือง ๆละ 5,000 บาท

ราคาจริงตามท้องถิ่น  ม ีมอก.

(ปรากฎในแผนพฒันสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 5)
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เคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม จ านวน 8,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าเคร่ืองสูบน้ าแบบจุ่ม จ านวน 1 เคร่ือง

ไมม่ลูีกลอย (ไฟ 1เฟส 220โวลต๋)

- มอเตอร์ 0.25Kw / 1/3 Hp

- ท่อส่ง 1.1/2 นิ้ว

- ระยะส่ง 3.8 - 7.3 เมตร

- ปริมาณน้ า 160 - 190 ลิตร / นาที

- น้ าหนักเคร่ือง 20 Kg

(ปรากฎในแผนพฒันสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 5)

ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 76,000       บาท

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 76,000       บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง

จ านวน 8 เคร่ืองๆละ 9,500 บาท

คุณลักษณะ

เป็นเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย

เคร่ืองยนต์ขนาดไมน่้อยกวา่ 15 แรงมา้

ปริมาณกระบอกสูบไมน่้อยกวา่ 30 ซีซี

(ปรากฎในแผนพฒันสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 5)
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ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                    จ านวน 54,400       บาท

 ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์                                    จ านวน 24,000       บาท

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไมน่้อยกวา่ 18.5 นิ้ว)   

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 เคร่ืองๆละ 24,000 บาท

คุณลักษณะพืน้ฐาน

คุณลักษณะพืน้ฐาน

 - มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน่้อยกวา่ 4 แกนหลัก 

(4 Cors) หรือ 8 แกนเสมอืน (8Thread )โดยมคีวามเร็ว

สัญญาณนาฬิกาพืน้ฐานไมน่้อยกวา่ 2.7 Ghz จ านวน 1 หน่วย

-มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มหีน่วยความจ าแบบ  Cache  Memory  ไมน่้อยกวา่ 6 MB 

-มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพ โดยมคุีณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกวา่ดังนี้

1)เป็นแผงวงจรเพือ่แสดงภาพแยกจากวงจรหลักท่ีมหีน่วยความจ าไมน่้อยกวา่ 1 GB หรือ

2)มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่ภาย

ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit

 ท่ีสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 1GB หรือ

3)มหีน่วยประมวลผลเพือ่แสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onborad  Grphics  

ท่ีมคีวามสามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพไมน่้อยกวา่ 1GB

-มหีน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิดDDR3 หรือดีกวา่ มขีนาดไมน่้อยกวา่ 4GB

-มหีน่วยจัดเกบ็ข้อมลู( Hard Diskxชนิด  SATA หรือดีกวา่ ขนาดความจุไมน่้อยกวา่ 1 TB จ านวน 1หน่วย

-ม ีDVD-RW หรือดีกวา่จ านวน 1 หน่วย

 - มชี่องวา่งเชื่อมต่อระหวา่งเครือข่าย( Network Interface)

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

-มแีป้นพมิพแ์ละเมาส์

 -มจีอภาพ LCD หรือดีกวา่ ม ีContrast Ration ไมน่้อยกวา่ 600:1 

และมขีนาดไมน่้อยกวา่ 18.5 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

*เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ณ วนัท่ี 11 มนีาคม 2559

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมการโยธา  รหสับญัช ี00310

งานบริหารงานท่ัวไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา  รหสับญัช ี 00310

(ปรากฎในแผนพฒันสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 39 ข้อ 1)
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เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ จ านวน 24,000       บาท

คุณลักษณะพืน้ฐาน

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 12,000 บาท 

-มคีวามละเอยีดในการพมิพไ์มน่้อยกวา่ 600×600 dpi

-มคีวามเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไมน่้อยกวา่ 18 หน้าต่อนาที (ppm)

-มคีวามเร็วในการพมิพร่์างสีไมน่้อยกวา่ 18 หน้าต่อนาที (ppm)

-มหีน่วยความจ า(Memory) ขนาดไมน่้อยกวา่ 128 MB

-สามารถพมิพเ์อกสารกลับหน้าอตัโนมติัได้

-มชี่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง

 -มชี่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง 

หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย(wi-fi) ได้

-สามารถใช้ได้กบั A4 ,Letter, Legal และ Custom โดยมถีาดใส่กระดาษได้ไมน่้อยกวา่250 แผ่น

*เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ ณ วนัท่ี 11 มนีาคม  2559

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมการโยธา  รหสับญัช ี00310

งานบริหารงานท่ัวไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา  รหสับญัช ี 00310

(ปรากฎในแผนพฒันสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 40 ข้อ 7)

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800AV จ านวน 6,400         บาท

เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 AV จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 3,200 บาท

คุณลักษณะพืน้ฐาน

-มกี าลังไฟฟา้ด้านนอกไมน่้อยกวา่ 800AV (480 watts)

-สามารถส ารองไฟฟา้ได้ไมน่้อยกวา่ 15 นาที

 *เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืน้ฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ณ วนัท่ี 11  มีนาคม 2559

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานอตุสาหกรรมการโยธา  รหสับญัช ี00310

งานบริหารงานท่ัวไปเกีย่วกบัอตุสาหกรรมและการโยธา  รหสับญัช ี 00310

(ปรากฎในแผนพฒันสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 30 ข้อ 2)
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ดา้นบริการชุมชนและสงัคม (00200) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250)

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 410,000  บาท

งบด าเนินงาน รวม 410,000  บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 410,000  บาท

 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จ านวน 410,000  บาท

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ "รวมพลังพลิกฟืน้ผืนป่า.. จ านวน 40,000   บาท

ป่าไมม้ัน่คง ประชาชนมัง่ค่ังอย่างยั่งยืน "

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไมเ้ฉลิมพระเกยีรติ 

"รวมพลังพลิกฟืน้ผืนป่า. ป่าไมม้ัน่คง ประชาชนมัง่ค่ังอย่างยั่งยืน "

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 29 ข้อ 1 (ส านักปลัด)

โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการผลิตข้าวพนัธุ์ดี จ านวน 30,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมประสิทธิ

ภาพการผลิตข้าวพนัธุ์ดี

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 18 ข้อ 1 (ส านักปลัด)

โครงการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน จ านวน 30,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในชุมชน

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 18 ข้อ 3 (ส านักปลัด)

โครงการฝึกอบรมการปลูกพชืสมนุไพรพืน้บ้าน จ านวน 30,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม

การปลูกพชืสมนุไพรพืน้บ้าน

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 23 ข้อ 2 (ส านักปลัด)
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โครงการโลกสดใสใส่ใจส่ิงแวดล้อม จ านวน 20,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโลกสด

ใสใส่ใจส่ิงแวดล้อม

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 29 ข้อ 2 (ส านักปลัด)

โครงการฝึกอบรมดอกไมจ้ันทน์ของกลุ่มแมบ่้าน จ านวน 50,000   บาท

ต าบลบ้านเหล่า ประจ าปีงบประมาณ 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมดอกไม้

จันทน์ของกลุ่มแมบ่้าน ต าบลบ้านเหล่า

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 22 ข้อ 3 (กองสวสัดิการฯ)

โครงการฝึกอบรมอาชีพและอนุรักษภ์ูมปิัญญาท้องถิ่น จ านวน 40,000   บาท

การผลิตผ้าย้อมครามการทอผ้าฝ้าย กลุ่มแมบ่้าน 

กลุ่มพฒันาสตรี กลุ่มบทบาทสตรี ต าบลบ้านเหล่า 

ประจ าปีงบประมาณ 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพ

และอนุรักษภ์ูมปิัญญาท้องถิ่น การผลิตผ้าย้อมคราม 

การทอผ้าฝ้าย กลุ่มแมบ่้าน กลุ่มพฒันาสตรี กลุ่มบทบาทสตรี

ต าบลบ้านเหล่า ประจ าปีงบประมาณ 2560

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 22 ข้อ 1 กองสวสัดิการฯ)

โครงการจัดท าแผนชุมชนและแผนพฒันาสามปี จ านวน 30,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนชุมชน

และแผนพฒันาสามปี

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 42 ข้อ 18(ส านักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมเกีย่วกบัประชาธปิไตยในชุมชน จ านวน 20,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกีย่วกบั

ประชาธปิไตย  และการมส่ีวนร่วมของประชาชน

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 44 ข้อ 2(ส านักปลัด))

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 20,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

และกจิกรรมอบรมประชาสัมพนัธป์ระชาธปิไตยในชุมชน

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 42 ข้อ 1(ส านักปลัด))

โครงการสานสายใย ใส่ใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุ จ านวน 100,000  บาท

ต าบลบ้านเหล่า ประจ าปีงบประมาณ 2560

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสานสายใย ใส่ใจ สุขภาพกาย

สุขภาพใจ ผู้สูงอายุ ต าบลบ้านเหล่า ประจ าปีงบประมาณ 2560

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 27 ข้อ 8)

(ส่วนสวสัดิการ)
 

 

 

 

 

 



 

112

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) รวม 380,000  บาท

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (สว่นสวัสดกิาร) รวม 280,000  บาท

งบด าเนินงาน รวม 280,000  บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 280,000  บาท

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จ านวน 280,000  บาท

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการแข่งขันกฬีาสีส าหรับศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 30,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการกฬีาสีส าหรับเด็กเล็ก 

ในสังกดั อบต.บ้านเหล่า ประจ าปีงบประมาณ 2560

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 25 ข้อ 7)

โครงการจัดการแข่งขันกฬีา จ านวน 250,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกฬีา เช่น

โครกงารจัดการแข่งขันกฬีาองค์กรปกครองฯ

การแข่งขันกฬีา ยุวชน เยาวชน ต าบลบ้านเหล่า ฯลฯ

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 28 ข้อ 12)

งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน(สว่นสวัสดกิาร/ส านักปลดั/การศึกษา) รวม 100,000  บาท

งบด าเนินงาน รวม 100,000  บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 100,000  บาท

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จ านวน 100,000  บาท

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา วฒันธรรม ท้องถิ่น จ านวน 100,000 บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา  

วฒันธรรมท้องถิ่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีบุญบัง้ไฟ วนัส าคัญของศาสนาและประเพณีต่างๆ   ฯลฯ

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 20 ข้อ 1)
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ดา้นการเศษฐกิจ (00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) รวมทัง้สิน้ 4,900,000   บาท

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) รวม 4,900,000   บาท

งบลงทนุ รวม 4,900,000   บาท

หมวดค่าทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง

ประเภท  ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค รวม 4,900,000   บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่ากอ่สร้างต่างๆ การระบายน้ า ระบบการขนส่ง และ

การอืน่ท่ีเกีย่วข้องซ่ึงด าเนินการในระดับพืน้ดิน

เพือ่จ่ายเป็นค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายรอบวดัศรีทองอนิทร์ หมูท่ี่ 1 จ านวน 250,000     บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 1,800 เมตร ลงดินลูกรังพร้อมเกล่ีย

แต่งความหนาตามสภาพผิวจราจรท่ีช ารุด  หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อยกวา่

3,744 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 32 ข้อ 9)

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้านหมูท่ี่ 2 จ านวน 250,000     บาท

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมพีืน้ท่ีกอ่สร้างรวมไมน่้อยกว่า

475 ตร.ม. ตามมาตรฐานแบบ  ท.1 - 01  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

 1 ป้าย  สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกวา้งเฉล่ีย

6.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 4)
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โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 3 จ านวน 250,000     บาท

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  120.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีืน้ท่ีกอ่สร้างรวมไมน่้อยกวา่ 480 ตร.ม.

ตามมาตรฐานแบบ ท.1 - 01 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

 สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกวา้งเฉล่ีย

4.80 เมตร ยาว 120.00 เมตร

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 4)

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 4 จ านวน 250,000     บาท

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  120.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีืน้ท่ีกอ่สร้างรวมไมน่้อยกวา่ 480 ตร.ม.

ตามมาตรฐานแบบ ท.1 - 01  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

 1 ป้าย สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกวา้งเฉล่ีย

4.80 เมตร ยาว 120.00 เมตร

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 4)

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 5 จ านวน 250,000     บาท

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  120.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีืน้ท่ีกอ่สร้างรวมไมน่้อยกวา่ 480 ตร.ม.

ตามมาตรฐานแบบ ท.1 - 01  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ

 1 ป้าย สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกวา้งเฉล่ีย

4.80 เมตร ยาว 120.00 เมตร

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 4)
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โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 6 จ านวน 250,000     บาท

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  115.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร และวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  Ø

0.30 x1.00 เมตร จ านวน 13 ท่อนหรือมพีืน้ทีก่อ่สร้างรวมไมน่้อยกวา่ 460

ตร.ม. ตามมาตรฐานแบบ ท.1 - 01 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย สภาพถนนเดิมเป็น

ถนนลูกรัง ขนาดกวา้งเฉล่ีย  4.80 เมตร ยาว 115 เมตร

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 4)

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 7 จ านวน 250,000     บาท

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  120.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมพีืน้ท่ีกอ่สร้างรวมไมน่้อยกวา่ 480 ตร.ม.

ตามมาตรฐานแบบ ท.1 - 01   พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

 สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกวา้งเฉล่ีย

4.80 เมตร ยาว 120.00 เมตร

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 4)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 8 จ านวน 250,000     บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 1,800 เมตร ลงดินลูกรังพร้อมเกล่ีย

แต่งความหนาตามสภาพผิวจราจรท่ีช ารุด  หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อยกวา่

3,744 ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 32 ข้อ 9)
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โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 9 จ านวน 260,000     บาท

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว  100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมพีืน้ท่ีกอ่สร้างรวมไมน่้อยกวา่ 500 ตร.ม.

ตามมาตรฐานแบบ ท.1 - 01  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

 สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกวา้งเฉล่ีย

6.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 4)

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน  หมูท่ี่ 10 จ านวน 70,000       บาท

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 238.00 เมตร ลงดินลูกรังพร้อมเกล่ียแต่ง

หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อยกว่า 714 ลบ.ม.

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 32 ข้อ 8)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายดงไร่  หมูท่ี่10 จ านวน 180,000     บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 1,500 เมตร ลงดินลูกรังพร้อมเกล่ีย

แต่งความหนาตามสภาพผิวจราจรท่ีช ารุด  หรือมปีริมาณดินลูกรังไมน่้อยกวา่

2,700  ลบ.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 33 ข้อ 10)

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่ 11 จ านวน 150,000     บาท

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  70.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม

ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือมพีืน้ท่ีกอ่สร้างรวมไมน่้อยกวา่ 280 ตร.ม.

ตามมาตรฐานแบบ ท.1 - 01  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย

 สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง ขนาดกวา้งเฉล่ีย

5.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร

(ปรากฎในแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 4)
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โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที ่11 จ านวน 100,000      บาท

ขนาดกว้าง 10.50 เมตร ยาว 27.50 เมตร  หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

264.25 ตร.ม.  ตามแบบมาตฐาน อบต.บ้านเหล่า  เลขที ่ อ.01/2560 

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 32 ข้อ 5)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่12 จ านวน 250,000      บาท

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 140.00 เมตร  พร้อมฝาปิด

ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.46 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 140 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.

บ้านเหล่า เลขที ่ ร.02/2560 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 32 ข้อ 7)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่13 จ านวน 190,000      บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า

348 ตร.ม. ตามมาตรฐานแบบ ท.1 -01  พร้อมติดต้ังป้าย

โครงการ 1 ป้าย สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง

ขนาดกว้าง เฉล่ีย 4.80 เมตร ยาว 87.00 เมตร

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 4)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  หมู่ที ่13 จ านวน 60,000        บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลงดินลูกรังพร้อมเกล่ียแต่ง

ความหนาตามสภาพผิวจราจรทีช่้ารุด หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า

960  ลบ.ม.

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 32 ข้อ 9)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่14 จ านวน 240,000      บาท

ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.58 เมตร ยาว 137.00 เมตร  พร้อมฝาปิด

ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 0.46 เมตร หนา 0.10 เมตร

หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 137 เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.

บ้านเหล่า เลขที ่ ร.02/2560 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 32 ข้อ 7)

โครงการก่อสร้างก าแพงรอบศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที ่15 จ านวน 150,000      บาท

เสาขนาด 6  นิ้วx6 นิ้ว สูง 2.00 เมตร ยาว  48.60 เมตร

พร้อมประตูกว้าง 7.00 เมตร  สูง  2.00 เมตร 

ติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

ตามแบบมาตรฐาน อบต.บ้านเหล่า เลขที ่อ.02/2560 

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 33 ข้อ 13)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายนานายน้ าเพชร    หมูที1่5 จ านวน 100,000      บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวเฉล่ีย 1,000 เมตร ลงดินลูกรังพร้อมเกล่ีย

แต่งความหนาตามสภาพผิวทีช่ ารุด  หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า

1,600  ลบ.ม. 

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 33 ข้อ 10)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่16 จ านวน 290,000      บาท

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร และปีกข้างขนาดพืน้ที ่68 ตร.ม.

หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 548 ตร.ม.  ตามมาตรฐานแบบ ท.1 -01 

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย สภาพถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง

ขนาดกว้าง เฉล่ีย 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 31 ข้อ 4)
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารูปตัวยูภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่17 จ านวน 260,000      บาท

ขนาดกว้าง 0.45เมตร ลึก 0.45 เมตร ยาว 180.00 เมตร  พร้อมฝาปิด

ขนาดกว้าง 0.35 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.08 เมตร

หรือมีพืน้ทีก่่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 180  เมตร ตามแบบมาตรฐาน อบต.

บ้านเหล่า เลขที ่ ร.01/2560 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 32 ข้อ 7)

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า จ านวน 600,000      บาท

ขนาด 6.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 3.00 เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้าง

รวมไม่น้อยกว่า 124 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.บ้านเหล่า

เลขที ่พ.01/2560 พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ 1 ป้าย 

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 35 ข้อ 20)
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ด้านการเศรฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320) รวม 30,000     บาท

งานส่งเสริมการเกษตร (00321) รวม 30,000     บาท

งบด าเนินงาน รวม 30,000     บาท

หมวดค่าวัสดุ รวม 30,000     บาท

ประเภท  วัสดกุารเกษตร จ านวน 30,000     บาท

ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 30,000      บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันการก าจัดศัตรูพืช

และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุพ์ืช ปุย๋ พันธุสั์ตว์ปีกและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธุสั์ตว์ 

วัสดุเพาะช า อุปกรณ์การขยายพันธุพ์ืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  ต้นไม้ ฯลฯ
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แผนงานการพาณิชย์  (00330) รวม 400,000  บาท

งานกิจการประปา (00332)  (กองชา่ง) รวม 400,000  บาท

งบด าเนินงาน รวม 400,000  บาท

 หมวดค่าวัสดุ รวม 400,000  บาท

 ประเภท  วัสดวุิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 400,000  บาท

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 400,000  บาท

เพือ่จ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น 

สารส้ม  คลอรีน ทราย  กรวด น้ าดิบ น้ ายาแอสต้ีสเกล กรด 

ด่าง เกลือ สารกรองโรงน้ าด่ืมต่างๆ ไส้กรอง เคมีภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ

(ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 26 ข้อ 3)

ดา้นการเศรษฐกิจ  (00300)

 

 


