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  - หนังสือส่ังการ ที ่สน 0023.11/1676  ลงวันที ่29 มถิุนายน 2560 

    เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

  - หนังสือส่ังการด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0809.4/ว 1326  ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2560

    เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

    เงินอดุหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการส าหรับ

    ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิม่ค่าครองชีพ และเงินงบประมาณส าหรับ

    พนักงานจ้าง
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รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าอกีคร้ังหนึ่ง  ฉะนั้น  ในโอกาสนี้  คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังต่อไปนี้

1.  สถานะการคลงั

1.1  งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

มสีถานะการเงิน  ดังนี้  

1.1.1  เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน  57,950,459.98  บาท

1.1.2  เงินสะสม  24,631,559.12  บาท

1.1.3  ทุนส ารองเงินสะสม  13,310,516.31  บาท

1.1.4  รายการกนัเงินไว้แบบกอ่หนี้ผูกพนัและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย  จ านวน  -  โครงการ  รวม -  บาท

1.1.5  รายการท่ีได้กนัเงินไว้โดยยังไมไ่ด้กอ่หนี้ผูกพนั  จ านวน  -  โครงการ  รวม  -  บาท

1.2  เงินกูค้งค้าง  จ านวน  -  บาท

2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(1)  รายรับจริงท้ังส้ิน  จ านวน 53,462,532.03  บาท  ประกอบด้วย

หมวดภาษอีากร 245,544.06              บาท

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 39,735.00               บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 63,943.23               บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 370,565.00              บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 114,435.00              บาท

หมวดรายได้จากทุน 5,711.00                 บาท

หมวดรายได้จัดสรร 18,826,396.74          บาท

หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 33,796,202.00          บาท

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรียน  ทา่นประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

ค าแถลงงบประมาณ
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(2)  เงินอดุหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน  2,329,320.21  บาท

(3)  รายจ่ายจริง จ านวน  37,199,167.09  บาท  ประกอบด้วย

งบกลาง 10,748,922.10          บาท

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจ้างชั่วคราว)  และ 21,054,723.40          บาท

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ) และหมวดสาธารณูปโภค

งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง) 938,240.00              บาท

งบรายจ่ายอืน่ - บาท

งบเงินอดุหนุน 4,457,281.59            บาท

(4)  รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอดุหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 2,264,262.61            บาท

(5)  มกีารจ่ายเงินสะสมเพือ่ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี - บาท

3.  งบเฉพาะการ

ประเภทกจิการ  -  กจิการ  -

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  มรีายรับจริง  จ านวน  -  บาท  รายจ่ายจริง  จ านวน  -  บาท

กูเ้งินจากธนาคาร / กสท. / อืน่ ๆ - บาท

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล - บาท

ก าไรสุทธิ - บาท

เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน  ณ  วันท่ี  -  เดือน  -  พ.ศ.  - - บาท

ทรัพย์จ าน า - บาท
 

  



4

รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

     หมวดภาษอีากร 201,000.00      200,000.00     250,000.00       

     หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต 4,500.00         4,000.00        10,000.00         

     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 130,000.00      190,000.00     250,000.00       

     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 430,000.00      500,000.00     750,000.00       

     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 57,500.00       105,000.00     150,000.00       

     หมวดรายได้จากทุน 1,000.00         1,000.00        2,000.00          

รวมรายได้จัดเก็บเอง 824,000.00     1,000,000.00  1,412,000.00    

รายได้ทีร่ับฐาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     หมวดภาษจีัดสรร 19,176,000.00  19,000,000.00 21,000,000.00   

รวมรายได้ทีร่ับฐาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 19,176,000.00 19,000,000.00 21,000,000.00   

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

     หมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป 20,000,000.00  38,000,000.00 40,508,000.00   

รวมรายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 20,000,000.00 38,000,000.00 40,508,000.00   

รวมรายรรับทัง้สิ้น 40,000,000.00 58,000,000.00 62,920,000.00   

ค าแถลงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

     2.2  รายรับ

รายรับ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

     งบกลาง 1,707,880.00   13,862,606.00 16,742,750.00   

     งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 13,511,460.00  18,212,580.00 18,813,420.00   

     งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 15,327,360.00  15,108,714.00 14,800,130.00   

     และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

     งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้าง) 2,908,300.00   5,938,100.00   4,814,700.00     

     งบรายจ่ายอืน่ (หมวดราจ่ายอีน่) - - -

     งบเงินอดุหนุน (หมวดเงินอดุหนุน) 6,121,000.00   4,878,000.00   7,749,000.00     

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 39,576,000.00 58,000,000.00 62,920,000.00   

     2.2  รายจ่าย

รายจ่าย

ค าแถลงงบประมาณ

ประกอบ (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

 

  



ค าแถลงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเหล่า

อ าเภอเจรญิศิลป์  จังหวัดสกลนคร

ส่วนที ่2
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ด้าน ยอดรวม (บาท)

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 16,742,750.00              

     แผนงานงบกลาง 16,742,750.00               

ด้านบริหารทัว่ไป 20,541,480.00              

     แผนงานบริหารท่ัวไป 19,931,480.00               

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 610,000.00                   

ด้านบริการชุมชนและสงัคม 20,805,770.00              
     แผนงานการศึกษา 10,558,130.00               

     แผนงานสาธารณสุข 680,000.00                   

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,342,680.00                

     แผนงานเคหะและชุมชน 7,419,960.00                

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 530,000.00                   

     แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 275,000.00                   

ด้านการเศรษฐกิจ 4,830,000.00                

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4,280,000.00                

     แผนงานการเกษตร 50,000.00                    

     แผนงานการพาณิชย์ 500,000.00                   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 62,920,000.00              

ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

บันทกึหลกัการและเหตุผล

 

  



 

 

แผนงานงบกลาง   00410

                     งาน

งบ

     งบกลาง

     งบกลาง

     บ าเหน็จ/บ านาญ

     รวม

8

0.00 0.00

16,742,750.00 16,742,750.00

งานงบกลาง

(00411)
รวมแผนงานงบกลาง

16,742,750 16,742,750

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร



 

 

แผนงานบริหารงานทัว่ไป 00110

                     งาน

งบ

    งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

    งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

    งบลงทนุ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

    งบเงินอุดหนุน

    เงินอดุหนุน

    รวม

9

-  -  -

17,109,720 2,821,760 19,931,480

209,400 63,300 272,700

 -  -  -

560,000 110,000 670,000

660,000  - 660,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไป

(00111)

งานบริหารงานคลงั

(00113)
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป

3,694,320 - 3,694,320

9,966,000 1,757,460 11,723,460

530,000 166,000 696,000

1,490,000 725,000 2,215,000



 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120

                     งาน

งบ

    งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

    งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

    งบลงทนุ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

    งบเงินอุดหนุน

    เงินอดุหนุน

    รวม

10

- - - -

 -  - 610,000 610,000

- - - -

- - 120,000 120,000

 - -  -  -

- - - -

 - - 490,000 490,000

                              รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

                             องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

                             อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการ

รักษาความสงบภายใน

(00121)

งานเทศกิจ

(00122)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย

(00123)

รวมแผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน

(00120)

- - -  -

- - -  -

- - -  -



 

 

แผนงานการศึกษา 00210

                     งาน

งบ

    งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

    งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

    งบลงทนุ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

    งบเงินอุดหนุน

    เงินอดุหนุน

    รวม

11

- 5,464,000 - 5,464,000

 - 10,558,130 - 10,558,130

-  - - -

63,000 - 63,000

 - 3,127,330 - 3,127,330

- -

- - -  -

 - 1,903,800 - 1,903,800

 - - -  -

- - - -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับการศึกษา

(00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(00212)

งานศึกษา

ไม่ก าหนด

ระดับ

รวมแผนงานการศึกษา



 

 

แผนงานสาธารณสขุ  00220

                     งาน

งบ

    งบบุคลากร

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

    งบด าเนินงาน

    ค่าตอบแทน

    ค่าใช้สอย

    ค่าวัสดุ

    ค่าสาธารณูปโภค

    งบลงทนุ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

    งบเงินอุดหนุน

    เงินอดุหนุน

    รวม

12

-  - -  -

650,000 30,000 - 680,000

- - - -

- 30,000 - 30,000

150,000 - - 150,000

- - - -

 - - -  -

500,000  - - 500,000

- - -  -

- - - -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไป

เก่ียวกับสาธารณสขุ

(00221)

งานบริการสาธารณะสขุและงาน

สาธารณสขุอ่ืน

(00223)

งานศูนยบ์ริการ

สาธารณสขุ

(00224)

รวมแผนงานสาธารณสขุ



 

 

แผนงานสงัคมสงเคราะห ์00230

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

    งบลงทนุ

    ค่าครุภัณฑ์

    ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

    งบเงินอุดหนุน

    เงินอดุหนุน

    รวม

13

- - -

1,342,680  - 1,342,680

- - -

41,300 - 41,300

90,000 - 90,000

- - -

70,000  - 70,000

165,000  - 165,000

976,380  - 976,380

-  - -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสงัคมสงเคาระห์

(00231)

งานสวัสดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์

(00232)
รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห์



 

 

แผนงานเคหะและชุมชน  00240

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

14

-  - -

5,134,960 2,285,000 7,419,960

-  - -

- 2,285,000 2,285,000

- -

127,700  - 127,700

611,000  - 611,000

200,000 - 200,000

132,000  - 132,000

1,645,000  - 1,645,000

2,419,260  - 2,419,260

- -

 - - -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

(00241)

งานไฟฟ้าถนน

(00242)
รวมแผนงานเคหะและชุมชน



 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

15

- - -

530,000 530,000

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- 530,000 530,000

- - -

- - -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานบริหารทัว่ไป

(00251)

งานสง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(00252)

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน



 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

16

- - -

175,000 100,000 275,000

- - -

- - -

-

- - -

- - -

175,000 100,000 275,000

- - -

- - -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

งานกีฬาและนันทนาการ

(00262)

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทอ้งถ่ิน

(00263)

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ



 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

17

 - 4,280,000 4,280,000

 -  -  -

 -  -  -

 - 4,280,000 4,280,000

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

 - -  -

- -  -

 - -  -

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา

(00311)

งานก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน

(00312)

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร



 

 

แผนงานการเกษตร 00320

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

18

50,000  - 50,000

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

 -  -  -

-  -  -

50,000  - 50,000

-  -

- -  -

 - -  -

งานสง่เสริมการเกษตร

(00321)

งานอนุรักษ์แหลง่น้ าและ

ป่าไม้

(00322)

รวมแผนงานการเกษตร

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร



 

 

แผนงานการพาณิชย ์   00330

                     งาน

งบ

     งบบุคลากร

     เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง)

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

     งบด าเนินงาน

     ค่าตอบแทน

     ค่าใช้สอย

     ค่าวัสดุ

     ค่าสาธารณูปโภค

     งบลงทนุ

     ค่าครุภัณฑ์

     ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง

     งบเงินอุดหนุน

     เงินอดุหนุน

     รวม

19

500,000  - 500,000

- - -

-  -  -

 -  -  -

 -  -  -

 - -  -

- - -

 -  -  -

500,000  - 500,000

- - -

 - -  -

- -  -

 - -  -

งานกิจการประปา

(00332)

งานตลาดสด

(00333)
รวมแผนงานการพาณิชย์

- - -

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร
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ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปจ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง หมวดภาษจีัดสรร และหมวดเงินอดุหนุนท่ัวไป

เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 62,920,000 บาท  โดยแขกรายละเอยีดตามแผนงานได้ ดังนี้

ด้าน ยอดรวม (บาท)

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 16,742,750.00              

     แผนงานงบกลาง 16,742,750.00               

ด้านบริหารทัว่ไป 20,541,480.00              

     แผนงานบริหารท่ัวไป 19,931,480.00               

     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 610,000.00                   

ด้านบริการชุมชนและสงัคม 20,805,770.00              
     แผนงานการศึกษา 10,558,130.00               

     แผนงานสาธารณสุข 680,000.00                   

     แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,342,680.00                

     แผนงานเคหะและชุมชน 7,419,960.00                

     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 530,000.00                   

     แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 275,000.00                   

ด้านการเศรษฐกิจ 4,830,000.00                

     แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 4,280,000.00                

     แผนงานการเกษตร 50,000.00                    

     แผนงานการพาณิชย์ 500,000.00                   

รวมงบประมาณทัง้สิน้ 62,920,000.00              
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ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ เรียกว่า "ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังวันท่ี... เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560  เป็นต้นไป

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน 62,920,000 บาท

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  และโดยอนุมติัของนายอ าเภอเจริญศิลป์

ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขึ้นไว้  โดยความเห็นของ

 



 

 

 



 

 

    รายงานประมาณการรายรับ

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

                                                                                                                         อ าเภอเจริญศิลป์      จังหวัดสกลนคร

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง% ปี 2561

หมวดภาษีอากร

 ภาษโีรงเรือนและท่ีดิน        87,643.60        86,847.34        92,247.16        80,000.00      12.50         90,000.00

 ภาษบี ารุงท้องท่ี       150,299.24       127,792.67      131,382.90      100,000.00      39.00       139,000.00

 ภาษปี้าย        23,134.00        17,704.00        21,914.00        20,000.00       5.00         21,000.00

 อากรการฆ่าสัตว์  -  -                 -     -          -                    -   

                                               รวมหมวดภาษีอากร      261,076.84      232,344.01      245,544.06      200,000.00      25.00       250,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์          1,360.00          1,410.00         1,170.00         1,000.00    200.00          3,000.00

 ค่าธรรมเนียมการขอติดต้ังมเิตอร์น้ าประปา          3,500.00        10,500.00         7,850.00         1,000.00    200.00          3,000.00

 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตขายสุรา   -   -                 -      -          -     - 

 ค่าปรับการผิดสัญญา        73,386.00        59,904.32        30,715.00         2,000.00      50.00          3,000.00

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล   -   -                 -     -          -            1,000.00

 ค่าต่อใบอนุญาตประกอบกจิการบริการสถานีน้ ามนั   -            200.00                 -     -          -     - 

                   รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        78,246.00        72,014.32       39,735.00         4,000.00    150.00        10,000.00
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รายการ
รายรับจริง ประมาณการ



 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง% ปี 2561

หมวดรายได้จากทรัพยส์นิ

 ดอกเบีย้       190,450.34       150,412.65        63,943.23      190,000.00      31.58       250,000.00

                                     รวมหมวดรายได้จากทรัพยส์นิ      190,450.34      150,412.65       63,943.23      190,000.00      31.58       250,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

  ค่าน้ าประปา                  -         542,898.00      370,565.00      500,000.00      50.00       750,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                  -        542,898.00      370,565.00      500,000.00      50.00       750,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็

 เงินท่ีมผู้ีอทิุศให้  -   -   -          -            2,000.00

 ค่าขายแบบแปลน       161,100.00        75,000.00        29,800.00        55,000.00      45.45         80,000.00

 รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่        57,500.00        38,439.00        84,635.00        50,000.00      36.00         68,000.00

                                            รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็      218,600.00      113,439.00      114,435.00      105,000.00      42.86       150,000.00

หมวดรายได้จากทนุ

 รายได้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน                  -                    -           5,711.00         1,000.00          -            2,000.00

                                              รวมหมวดรายได้จากทนุ                  -                    -           5,711.00         1,000.00          -            2,000.00

                 23

รายการ
รายรับจริง ประมาณการ

 



 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง% ปี 2561

หมวดภาษีจัดสรร

 ภาษธุีรกจิเฉพาะ  -   -      200,980.95                 -   100       250,000.00

 ภาษสุีรา    2,546,823.33     2,517,833.14    2,117,558.71    2,100,000.00 -     4.76     2,000,000.00

 ภาษสีรรพสามติ    4,387,718.64     5,415,879.82    5,160,449.18    3,500,000.00      34.20     4,697,000.00

 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม       125,196.97        85,390.11        79,825.74      120,000.00 -    16.67       100,000.00

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน       261,899.00       228,253.00      244,343.00      250,000.00      20.00       300,000.00

 ค่าภาคหลวงแร่        63,762.15        74,745.47        69,198.91        27,500.00      81.82         50,000.00

 ค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือน   -       430,031.55      291,836.94   -          -         500,000.00

 ภาษมีลูค่าเพิม่ตาม  พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ    9,219,311.28     8,838,763.78    6,960,852.74    8,500,000.00          -       8,500,000.00

 ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตขายสุรา            271.60          2,153.40         1,726.60         2,000.00          -            2,000.00

 ค่าต่อใบอนุญาตประกอบกจิการบริการสถานีน้ ามนั   -  -            200.00   -          -     - 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 1 ใน 9    4,693,750.98     4,664,303.34    3,699,423.97    4,500,000.00 -    11.11     4,000,000.00

 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล          1,020.00            510.00                 -              500.00    100.00          1,000.00

                                                รวมหมวดภาษีจัดสรร  21,299,753.95  22,257,863.61  18,826,396.74  19,000,000.00       7.37   20,400,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป

 เงินอดุหนุนท่ัวไป 20,269,806 35,177,838.20 36,125,522.21 38,000,000       8.18   41,108,000.00

                                         รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 20,269,806 35,177,838.20 36,125,522.21 38,000,000       8.18   41,108,000.00

                                                        รวมทกุหมวด 42,317,933.13 58,546,809.79 55,791,852.24 58,000,000.00       8.48 62,920,000.00
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รายการ
รายรับจริง ประมาณการ



 

 

25

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิ้น  จ านวน 62,920,000 บาท

หมวดภาษีอากร รวม 250,000 บาท

ภาษีโรงเรือนและทีดิ่น จ านวน 90,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากผู้เสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ จ านวน 139,000 บาท

ประมาณการต่ ากว่าปีท่ีผ่านมา   เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากผู้เสียภาษีบ ารุงท้องท่ีมแีนวโน้มลดลง

ภาษีป้าย จ านวน 21,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากผู้เสียภาษีป้ายมแีนวโน้มเท่ากับปีท่ีผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 10,000 บาท

ค่าปรับการผิดสญัญา จ านวน 3,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากค่าปรับและใบอนุญาตมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณชิย์ จ านวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์มแีนวโน้ม

เท่ากับปีท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมการขอติดต้ังมิเตอร์น้ าประปา จ านวน 3,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านเหลา่

อ าเภอเจริญศิลป์    จังหวัดสกลนคร

รายได้จัดเก็บเอง



 

 

รายได้จากค่าธรรมเนียมการขอติดต้ังมเิตอร์น้ าประปา 26

มแีนวโน้มเท่ากับปีท่ีผ่านมา

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสรุา จ านวน            1,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากผู้เสียภาษีป้ายมแีนวโน้มเท่ากับปีท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ รวม 250,000 บาท

ดอกเบ้ียเงนิ จ านวน 250,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ รวม 750,000 บาท

ค่าน้ าประปาหมู่บ้าน จ านวน 750,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากผู้บริการค่าน้ าประปาหมูบ่้านมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ รวม 150,000 บาท

ค่าขายแบบแปลน จ านวน 80,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากหมวดเบ็ดเตล็ดมแีนวโน้มเท่ากับปีท่ีผ่านมา

รายได้เบ็ดเตลด็อ่ืนๆ จ านวน 68,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปี่ท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากหมวดเบ็ดเตล็ดมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

เงนิทีม่ีผู้อุทศิให้ จ านวน            2,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากหมวดเบ็ดเตล็ดมแีนวโน้มเท่ากับปีท่ีผ่านมา

หมวดรายได้จากทนุ รวม 2,000 บาท

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สนิ จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า

รายได้จากหมวดเบ็ดเตล็ดมแีนวโน้มเท่ากับปีท่ีผ่านมา



 

 

รายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 27

หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,400,000 บาท

ภาษีธรุกิจเฉพาะ จ านวน         250,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า

จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีสุราจดัสรรจากรัฐบาล

มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

ภาษีสรุา จ านวน 2,000,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา เนื่องจากคาดว่า

จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีสุราจดัสรรจากรัฐบาล

มแีนวโน้มลดลง

ภาษี สรรพสามิต จ านวน        4,697,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่า

จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีสรรพสามติจดัสรรจากรัฐบาล

มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

ภาษี ค่าภาคหลวงปิโตเลยีม จ านวน 100,000 บาท

ประมาณการลดลงกว่าปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่า

จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีสรรพสามติจดัสรรจากรัฐบาล

มแีนวโน้มลดลง

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิติกรรมทีดิ่น จ านวน 300,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่า

จะได้รับการอุดหนุนหมวดค่าธรรมเนียมฯจดัสรรจากรัฐบาล

มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

ภาษีค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 50,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่า

จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีค่าภาคหลวงแร่จดัสรรจาก

รัฐบาล มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น จ านวน 500,000 บาท



 

 

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่า 28

จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีค่าภาคหลวงแร่จดัสรรจาก

รัฐบาล มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,500,000 บาท

ประมาณการลดลงจากปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่า

จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีค่าภาคหลวงแร่จดัสรรจาก

รัฐบาล มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 จ านวน 4,000,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่า

จะได้รับการอุดหนุนหมวดภาษีมลูค่าเพิม่1 ใน 9 จดัสรรจาก

รัฐบาล มแีนวโน้มลดลง

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสรุา                       จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า

จะได้รับการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา

จดัสรรจากรัฐบาลมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล               จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการเพิม่ขึ้นจากปีท่ีผ่านมา  เนื่องจากคาดว่า

จะได้รับการค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านน้ าบาดาล

จดัสรรจากรัฐบาลมแีนวโน้มเพิม่ขึ้น

หมวดเงนิอุดหนุนทัว่ไป รวม 41,108,000 บาท

เงนิอุดหนุนทัว่ไป  จ านวน 41,108,000 บาท

ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี

และภารกิจถ่ายโอน/เลือกท า

ประมาณการเพิม่ขึ้น เนื่องจากคาดว่าจะได้รับ

การอุดหนุนเพิม่ขึ้น(และเทียบเคียงรับจริง)

รายได้ทีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

หมวดงบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 150,000.00            184,464.00        252,610.00       289,830.00          44.13         292,509.00           

เบี้ยยงัชพีผู้ปว่ยเอดส์ 180,000.00            161,000.00        144,000.00       180,000.00          -             180,000.00           

เบี้ยยงัชพีผู้สูงอายุ 7,782,000.00          8,409,000.00     8,378,800.00     8,700,000.00       100.00        11,000,000.00       

เบี้ยยงัชพีคนพกิาร 2,879,200.00          3,636,000.00     3,640,000.00     3,696,000.00       100.00        4,272,000.00         

เงินส ารองจ่าย 908,202.00            16,927.00          216,461.00       619,776.00          18.60-         504,471.00           

รายจ่ายตามขอ้ผูกพนั 204,444.00            -                   236,724.00       177,000.00          16.95         207,000.00           

หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ

เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน  206,718.00            200,000.00        200,000.00       200,000.00          43.39         286,770.00           

                                                รวมงานงบกลาง 12,310,564.00        12,607,391.00    13,068,595.00   13,862,606.00     20.78         16,742,750.00       
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หมวดรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

งานบรหิารทัว่ไป

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00      684,720.00      627,660.00       684,720.00       -          684,720.00        

เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภา อบต. 3,009,600.00   2,836,800.00   2,600,400.00     3,009,600.00    -          3,009,600.00      

                                               รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,521,520.00   3,228,060.00    3,694,320.00    -          3,694,320.00      

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 1,965,237.00   4,776,778.00     5,738,520.00    108.04     6,201,480.00      
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รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

3,523,680.00      

2,687,640.00      

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561



 

 

ยอดต่าง

(%)

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน 9,300.00         -                 -                  63,900.00           -

 เงินประจ าต าแหน่ง 180,000.00      126,533.00      126,533.00       186,000.00       -          186,000.00        

เงินวิทยฐานะ  -  -  -  -  126,000.00        

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,256,760.00   1,922,316.00   1,922,316.00     3,048,600.00    1.76        3,102,360.00      

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 108,000.00      234,129.00      234,129.00       430,860.00       18.73-       350,160.00        

                                 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,554,060.00   4,248,215.00   7,059,756.00     9,467,880.00    5.26        9,966,000.00      

รวมหมวดเงินเดือน       7,765,380.00   7,769,735.00   10,287,816.00  13,162,200.00   3.78        13,660,320.00    

รวมหมวดเงินเดือน       7,765,380.00   7,769,735.00   10,287,816.00  13,162,200.00   3.78        13,660,320.00    

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แก ่อปท. -                 -                  500,000.00       80.00-       100,000.00        

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีในการเลือกต้ัง  -  - -                   - 100,000.00        

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ -                 -                  50,000.00         60.00-       20,000.00          

ค่าเชา่บา้น 24,000.00       60,600.00         50,000.00         200.00     150,000.00        

รายงานประมาณการรายจ่าย
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ปี 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560

20,000.00          

170,000.00         

100,000.00         

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 27,632.50       64,768.50         70,000.00         128.57     160,000.00        

เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล  -  -  -  -  -

                                        รวมหมวดคา่ตอบแทน 390,000.00      51,632.50       125,368.50       670,000.00       20.90-       530,000.00        

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าจ้างเหมาบริการ 633,395.00      300,000.00       26.67-       220,000.00        

ค่าเชา่ทรัพยสิ์น - 50,000.00         -          50,000.00          

ค่าติดต้ังโทรศัพท์ - 30,000.00          -  -

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน - 300,000.00       33.33-       200,000.00        

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ - - 20,000.00         - 20,000.00          

ค่าธรรมเนียมต่างๆค่าใชจ้่ายในการด าเนินคดีตามค าพพิากษา - - 20,000.00         - 20,000.00          

รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ

ค่ารับรองบคุคลและคณะบคุคลฯลฯ - 30,000.00         -          30,000.00          

ค่าเล้ียงรับรองในการประชมุสภาฯท้องถิ่น  - 100,000.00       -          100,000.00        

ค่าใชจ้่ายในการเตรียมรับเสด็จ  -  - -  -

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

 -
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200,000.00         

10,000.00          

300,000.00         

 - 

 -

 

50,000.00          

20,000.00          

50,000.00          

80,000.00          

20,000.00          

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

ค่าใชจ้่ายในพธีิทางศาสนาหรือรัฐพธีิต่างๆ 89,700.00       40,000.00         100,000.00       50.00-       50,000.00          

รายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 152,980.00      206,062.00       200,000.00       50.00       300,000.00        

ค่าใชจ้่ายตามโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน 99,857.00       140,030.00       200,000.00       -          200,000.00        

ค่าใชจ้่ายในการเลือกต้ัง -                  -  - 100.00     200,000.00        

บ ารงุรกัษาและซ่อมแซม

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพยสิ์น 49,830.00       90,840.00         100,000.00       -          100,000.00        

                                                         รวมหมวดค่าใช้สอย 1,025,762.00   476,932.00       1,450,000.00    2.76        1,490,000.00      

หมวดค่าวสัดุ

วัสดุส านักงาน 104,624.00      139,971.00       160,000.00       37.50-       100,000.00        

วัสดุงานบา้นงานครัว 49,976.00       46,328.00         46,400.00         35.34-       30,000.00          

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 200,000.00      20,720.00       24,500.00         200,000.00       50.00-       100,000.00        

33                

 -

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

50,000.00          

185,000.00         

100,000.00         

ปี 2558 ปี 2559

60,000.00          

50,000.00          

100,000.00         

890,000.00        

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า



 

 

34                

ยอดต่าง

(%)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 300,000.00      126,155.00      173,035.00       300,000.00       16.67-       250,000.00        

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,800.00         - 20,000.00         50.00       30,000.00          

วัสดุคอมพวิเตอร์ 24,465.00       49,895.00         50,000.00         -          50,000.00          

                                                           รวมหมวดค่าวสัดุ 328,740.00     222,930.00       776,400.00       27.87-      560,000.00        

หมวดค่าสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟา้ 615,607.12      528,305.01       900,000.00       44.44-       500,000.00        

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,221.94         771.47             90,000.00         22.22-       70,000.00          

ค่าบริการไปรษณีย์ 7,732.00         6,683.00           20,000.00         -          20,000.00          

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 75,060.46       50,076.00         250,000.00       72.00-       70,000.00          

                                              รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 699,621.52      585,835.48      1,260,000.00    47.62-       660,000.00        

                                                         รวมงบด าเนินงาน 2,105,756.02   808,765.48      4,156,400.00    22.05-       3,240,000.00      

5,000.00            

50,000.00          

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

600,000.00         

20,000.00          

20,000.00          

80,000.00          

720,000.00         

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

2,450,000.00      

840,000.00        

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า



 

 

ยอดต่าง

(%)

งบลงทนุ

หมวดค่าครภัุณฑ์ 

ครภัุณฑ์ส านักงาน

เก้าอ้ีท างาน 10,500.00       

โต๊ะท างานโฟมิกา้  - - 97,500.00         100.00      -

ตู้เกบ็เอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน 10,500.00       10,500.00         15,000.00         16.67-       15,000.00          

ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร ขนิด 2 บาน -                 10,000.00         11,600.00         27.50-       11,000.00          

โต๊ะท างานระดับ 3-6 - 9,900.00         - - - -

เคร่ืองโทรสาร - - 18,000.00         18,000.00         100.00     -

เคร่ืองปรับอากาศ - - - - 100.00     80,000.00          

ครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถา่ยรูป 9,000.00         - 20,000.00         100.00-      -

ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์

เคร่ืองพมิพ์ 16,500.00       14,300.00         15,800.00         -          15,800.00          

หมวดรายจ่าย
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

ปี 2561

-

--

 -

 -

19,900.00          

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 44,000.00        -  - 100.00     32,000.00          

เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟา้ 6,400.00         24,000.00         24,000.00         76.67       5,600.00            

ครภัุณฑ์อ่ืน

ค่าจัดท าเต็นท์ผ้าใบ  - 100,000.00       100,000.00       100.00     -                   

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภัุณฑ์ - 48,000.00         48,000.00         4.00        50,000.00          

รวมงบลงทนุ 106,800.00      224,800.00       349,900.00       67.10-       209,400.00        

งบเงินอุดหนุน 121,800.00        

หมวดเงินอดุหนุน

อดุหนุนส่วนราชการ 30,000.00         100.00     -                   

รวมหมวดเงินอดุหนุน  - - 30,000.00         100.00      -

รวมงานการบริหารท่ัวไป 9,982,291.02   11,923,681.98   17,628,500.00   3.01        17,109,720.00    

36

10,235,415.00    

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2561

 - 

19,900.00          

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

-                    

 - 

 - 

 - 

ปี 2560 ปี 2560



 

 

ยอดต่าง

(%)

งานบรหิารงานคลัง

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 506,414.00      476,190.00     1,002,000.00   9.76           1,025,400.00   

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน - 42,600.00       12.68         48,000.00       

  เงินประจ าต าแหน่ง 35,000.00       38,500.00       42,000.00       -            42,000.00       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 420,260.00      501,403.00     550,200.00     7.13           589,440.00     

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 56,240.00       59,188.00       65,580.00       19.76-         52,620.00       

                                         รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,017,914.00   1,075,281.00  1,702,380.00  3.24           1,757,460.00   

                                                              รวมงบบุคลากร 1,017,914.00   1,075,281.00  1,702,380.00  3.24           1,757,460.00   

งบด าเนินงาน
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ปี 2560 ปี 2561

879,720.00         

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

1,378,080.00      

27,300.00           

42,000.00           

387,000.00         

42,060.00           

1,378,080.00      



 

 

ยอดต่าง

(%)

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน -               17,700.00       140,000.00     100,000.00     

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

ค่าเงินประโยชน์ตอนแทนอืน่เปน็กรณีพเิศษ  - -                 -                -                100.00       50,000.00       

ค่าตอบแทนการปฎบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000.00     18,160.00       30,000.00       -            30,000.00       

ค่าเชา่บา้น 36,000.00     36,000.00       33,000.00       36,000.00       -            36,000.00       

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร  - - - 10,000.00       -            10,000.00       

86,000.00     71,860.00       33,000.00       216,000.00     23.15-         166,000.00     

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 60,000.00     -                 80,000.00       25.00-         60,000.00       

38

รายงานประมาณการรายจ่าย
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

                                                                        รวมหมวดค่าตอบแทน

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561



 

 

ยอดต่าง

(%)

ค่าจ้างเหมาบริการ 117,000.00      175,000.00     -            175,000.00     

ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์ในการเสียนภาษี -                 20,000.00        - 20,000.00       

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 23,876.00       44,992.00       60,000.00       66.67         100,000.00     

ค่าใชจ้่ายศูนยร์วมขอ้มูลขา่วสารการจัดซ้ือจัดจ้าง 4000 10,000.00       10,000.00        - 20,000.00       

ค่าใชจ้่ายตามโครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดเกบ็ภาษี -                 - 20,000.00        - 20,000.00       

ค่าจัดท าแผนท่ีภาษี -                 -                -                100.00       300,000.00     

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 400.00            2,590.00         30,000.00        - 30,000.00       

145,276.00      57,582.00       395,000.00     83.54         725,000.00     

39,134.00       49,864.00       50,000.00       20.00         60,000.00       

26,800.00       29,890.00       30,000.00       66.67         50,000.00       

39             

60,700.00           

200,000.00         

20,000.00           

60,000.00           

-                    

20,000.00           

320,000.00         

35,500.00           

                                                                   รวมหมวดค่าใช้สอย

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

10,000.00           

หมวดค่าวสัดุ 

วัสดุส านักงาน

วัสดุคอมพวิเตอร์

10,000.00           

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561
หมวดรายจ่าย

ปี 2558



 

 

ยอดต่าง
(%)

                                                       รวมหมวดค่าวสัดุ 65,934.00       79,754.00       80,000.00       37.50         110,000.00     

                                                       รวมงบด าเนินงาน 283,070.00     170,336.00     691,000.00     44.86         1,001,000.00   

งบลงทนุ

หมวดค่าครภัุณฑ์ 
ครภัุณฑ์ส านักงาน

ซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารแบบบานเล่ือน - 14,000.00       20,000.00       100.00       20,000.00       

ซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสารชนิด 2 บาน -               15,000.00       -                -                100.00       16,500.00       

ซ้ือตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 4 ล้ินชกั -               -                 -                -                100.00       15,800.00       

เกา้อีพ้กัคอย -               -                 -                -                100.00       11,000.00       

ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์

ซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์แบบประมวลผล -                 -                -                100.00-       -

                                                    รวมหมวดค่าครภัุณฑ์ 15,000.00       14,000.00       20,000.00       216.50       63,300.00       

                                                            รวมงบลงทนุ 15,000.00       14,000.00       20,000.00       216.50       63,300.00       

30,000.00       1,259,617.00   2,413,380.00  16.92         2,821,760.00  

-                    

-                    

ปี 2560 ปี 2561

-

44,000.00           

                                                              รวมงานการบรหิารงานคลัง

96,200.00           

502,200.00         

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

1,560,280.00      

ปี 2559

 รายงานประมาณการรายจ่าย     
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย ปี 2558 ปี 2560

  

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการป้องกนัและลดอบุัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม/่สงกรานต์ 150,000.00     103,500.00      112,440.00     120,000.00     -         120,000.00      

ค่าใช้จ่ายจัดต้ังศูนย์ อาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 15,000.00       -  - 150,000.00     100.00-     250,000.00      

ค่าใช้จ่ายในโครงการชุมนุมสวนสนาม  - -  - -                - 10,000.00        

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรม ทบทวน otos -               -               -               50,000.00      100.00     10,000.00        

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมประชาชนเยาวชนเกีย่วกบัยาเสพติด - 38,800.00       - 70,000.00      100.00     50,000.00        

ค่าใช้จ่ายโครงการดับเพลิงเบือ้งต้น - - - - 100.00     50,000.00        

โครงการพฒันาระบบการป้องกนัและบรรเทาสาะรณภัย -               -               -               50,000.00      100.00     -                

                                       รวมหมวดค่าใช้สอย 165,000.00     142,300.00      112,440.00     440,000.00     300.00     490,000.00      

                                                  รวมงบด าเนินงาน 165,000.00     142,300.00      112,440.00     440,000.00     300.00     490,000.00      
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2560 ปี 2561
หมวดรายจ่าย

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

ค่าครภัุณฑ์

ครุภณัฑ์เคร่ืองดับเพลิง - - - - 100.00        100,000.00          

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม - - - 20,000.00          100.00        20,000.00            

                                                          รวมหมวดค่าครภัุณฑ์  -  -  -  - 100.00        20,000.00            

                                                                     รวมงบลงทนุ -                    -                    -                    20,000.00          100.00        20,000.00            

                                     รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 165,000.00         -                    -                    460,000.00        10.87         510,000.00          

42

ปี 2561
หมวดรายจ่าย

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

 

  



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา

งบด าเนินงาน

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟา้ -                  9,687.23           -                  -                 -             -                      

รวมค่าสาธารณูปโภค -                  9,687.23           -                  -                 -             -                      

รวมงบด าเนินงาน -                  9,687.23           -                  -                 -             -                      

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง - - - - 100.00        50,000.00             

โครงการพฒันาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน -                  -                   60,000.00         60,000.00        100.00        -                      

โครงการประชมุผู้ปกครอง -                  -                   20,000.00         20,000.00        100.00        -                      

โครงการวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าป ี2560  - 60,000.00          - 60,000.00        60.00         10,000.00             

โครงการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ชว่ยครูผู้ดูแลเด็ก  -  - - 50,000.00        100.00        50,000.00             
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561
หมวดรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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ยอดต่าง

(%)

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายบริการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2,189,600.00     2,184,000.00     1,729,700.00     1,729,700.00    24.08-         1,313,200.00         

(ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท้ัง 5 ศูนย์

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  -  - 600,100.00       600,100.00      100.00        455,600.00           

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม  -  - 36,000.00         50,000.00        100.00        25,000.00             

                                                          รวมหมวดค่าใช้สอย 2,044,000.00     2,244,000.00     2,329,800.00    2,569,800.00    25.92-         1,903,800.00         

หมวดค่าวสัดุ

ค่าวสัดุงานบ้านงานครวั  -  - 53,988.00         54,000.00        100 25,000.00             

ค่าอาหารเสรมิ(นม)

ส าหรับโรงเรียนในเขตต าบลบา้นเหล่าสังกดั (สพฐ.) 2,256,800.00      - 2,227,542.30     2,293,693.00    12.87         2,588,788.00         

ส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (5 ศูนย)์ 766,360.00        -  - 676,421.00      24.08-         513,542.00           

รวมหมวดค่าวสัดุ 3,023,160.00     - 2,281,530.30    3,024,114.00    3.41           3,127,330.00         

รวมงบด าเนินงาน 5,067,160.00     - 4,611,330.30     5,593,914.00    10.06-         5,031,130.00         

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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ยอดต่าง

(%)

งบลงทนุ

หมวดค่าครภัุณฑ์

ครภัุณฑ์ส านักงาน

เกา้อีท้ างาน -                  15,000.00         -                  -                 -             -                      

ตู้เกบ็เอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน -                  25,200.00         -                  -                 -             -                      

ค่าจัดซ้ือโต๊ะโฟเมกา้พร้อมเกา้อี้ -                  -                   179,500.00       179,500.00      100.00        -                      

โต๊ะท างาน ระดับ 3-6 -                  21,000.00         -                  -                 -             -                      

ตู้เกบ็เอกสารชนิด 2 บาน  -  -  -  - 100.00        33,000.00             

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ -                  42,300.00         -                  -                 -             -                      

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภัุณฑ์  -  - 50,000.00         50,000.00        100.00        30,000.00             

                                                                      รวมค่าครุภณัฑ์  - 103,500.00        50,000.00         50,000.00        100.00        63,000.00             

                                                                    รวมงบลงทนุ -                  103,500.00        50,000.00         50,000.00        100.00        63,000.00             

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอดุหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในพืน้ท่ีสังกดั (สพฐ.) 7,990,000.00     2,470,000.00     5,002,000.00     4,788,000.00    12.87         5,404,000.00         

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

                                                         รวมหมวดเงินอุดหนุน 8,020,000.00     2,470,000.00     5,002,000.00     4,848,000.00   12.71         5,464,000.00         

                               รวมงานระดับก่อนวยัเรยีนและประถมศึกษา 13,087,160.00   2,470,000.00     9,613,330.30     10,441,914.00  0.51           10,495,130.00       

                                                        รวมแผนงานการศึกษา 13,087,160.00   2,470,000.00     9,613,330.30     10,441,914.00  1.11           10,558,130.00       

46                  

ปี 2561
หมวดรายจ่าย

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

 

  



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานสาธารณสุข

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าจ้างเหมาบริการ - - 300,000.00     300,000.00     -            300,000.00     

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก - - - - 100.00       100,000.00     

โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ - - 50,000.00       50,000.00       100.00       100,000.00     

หมวดค่าวสัดุ 

วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,000.00     98,000.00       49,010.00       100,000.00     50.00         150,000.00     

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม - -                -                20,000.00       100.00       -

150,000.00     98,000.00       49,010.00       120,000.00     25.00         150,000.00     

                                                        รวมงบด าเนินงาน 150,000.00     98,000.00       49,010.00       470,000.00     38.30         650,000.00     

หมวดรายจ่าย

                                                                        รวมหมวดค่าวสัดุ

ประมาณการ
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ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561



 

 

ยอดต่าง

(%)

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

งบลงทนุ  

หมวดค่าครภัุณฑ์

ครภัุณฑ์วทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์

ค่าเคร่ืองพน่หมอกควัน - - - 118,000.00     100.00       -

ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภัุณฑ์

ค่าบ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงครุภณัฑ์ - - - 30,000.00       -            30,000.00       

- - - 30,000.00       - 30,000.00       

                                                   รวมงานสาธารณสุข 150,000.00     98,000.00       49,010.00       618,000.00     10.03         680,000.00     

                                                                รวมหมวดค่าครภัุณฑ์

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จงัหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

 

  



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 494,160.00     557,357.00     527,860.00     617,280.00     1.92           629,160.00     

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00       42,000.00       38,500.00       42,000.00       -            42,000.00       

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน  -  -  -  -  -  -

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 126,000.00     251,880.00     235,730.00     262,680.00     1.83           267,480.00     

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 9,000.00         48,000.00       39,765.00       40,380.00       6.54-           37,740.00       

รวมงบบุคลากร 671,160.00     899,237.00     841,855.00     962,340.00     1.46           976,380.00     

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอนัเปน็ประโยชน์แก ่อปท. - - - 60,000.00       100.00       50,000.00       

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ 10,000.00       7,560.00         6,720.00         10,000.00       -            10,000.00       

ค่าเชา่บา้น 36,000.00       21,000.00       36,000.00       100.00       -

เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 40,000.00       4,067.00         4,530.00         10,000.00       -            10,000.00       
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หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ



 

 

ยอดต่าง

(%)

เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล 30,000.00       -                 -  - -  -

116,000.00     32,627.00       11,250.00       116,000.00     39.66-         70,000.00       

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร - - - 50,000.00       100.00       20,000.00       

ค่าจ้างเหมาบริการท่ัวไป - 9,000.00         95,000.00       15,000.00       100.00       15,000.00       

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 40,000.00       70,000.00       14.29-         60,000.00       

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 80,000.00       9,576.00         2,940.00         50,000.00       -            50,000.00       

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 20,000.00       -                1,250.00         20,000.00       -            20,000.00       

                                                         รวมหมวดค่าใช้สอย 140,000.00     18,576.00       99,190.00       205,000.00     19.51-         165,000.00     

หมวดค่าวสัดุ 

วัสดุส านักงาน 39,000.00       28,389.00       40,000.00       -            40,000.00       

วัสดุคอมพวิเตอร์ 30,000.00       19,850.00       48,400.00       3.31           50,000.00       

รวมหมวดค่าวสัดุ 69,000.00       48,239.00       -                88,400.00      1.81          90,000.00       

รวมงบด าเนินงาน 209,000.00     99,442.00       110,440.00     409,400.00     20.62-         325,000.00     
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                                                                     รวมหมวดค่าตอบแทน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558



 

 

ยอดต่าง

(%)

งบลงทนุ

หมวดค่าครภัุณฑ์

ครภัุณฑ์ส านักงาน

ค่าซ้ือโต๊ะท างาน - - 3,000.00         3,000.00         100.00       -

ค่าตู้เหล็กเกบ็เอกสาร - - 10,000.00       11,600.00       100.00       5,500.00         

ค่าเกา้อีท้ างาน - - 4,300.00         2,400.00         100.00       -

ตู้เกบ็เอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน - - - - 100.00       5,900.00         

ตู้ล้ินชกัเหล็กเกบ็แบบพอร์มเอกสาร 15 ชั้น - - - 8,000.00        100.00       -

ครภัุณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องถา่ยรูปดิจิตอล - - 6,990.00         10,000.00       100.00       -

ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ - - - - 100.00       22,000.00       

ค่าเคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์ - - 7,900.00         100.00       7,900.00         

รวมงบลงทนุ -                - 42,900.00       100.00       41,300.00       

996,160.00     998,679.00     952,295.00     1,414,640.00   5.09-           1,342,680.00  
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

รวมงานสังคมสงเคราะห์

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานเคหะและชุมชน -                

งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงินเดือนพนักงาน 776,640.00     857,020.00     595,490.00     945,360.00     1.95-              926,880.00     

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงาน  - -  -  -  - -

  เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00       42,000.00       14,000.00       42,000.00       -                42,000.00       

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 822,000.00     971,255.00     1,023,924.00   1,221,720.00   6.27              1,298,280.00   

เงินเพิม่ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 68,220.00       137,795.00     144,635.00     176,580.00     13.86-            152,100.00     

รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  1,708,860.00  2,008,070.00  1,778,049.00  2,385,660.00  1.41              2,419,260.00   

รวมงบบุคลากร   1,708,860.00  2,008,070.00  1,778,049.00  2,385,660.00  1.41              2,419,260.00   

งบด าเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน

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

ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ  - -                - 20,000.00        - 20,000.00       
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รายงานประมาณการรายจ่าย
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

ประมาณการ

หมวดรายจ่าย



 

 

ยอดต่าง

(%)

ค่าเชา่บา้น 40,000.00       36,000.00       42,000.00       -                42,000.00       

 เงินชว่ยเหลือการศึกษาบตุร 40,000.00       27,530.00       12,000.00       40,000.00       -                40,000.00       

เงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาล 35,000.00       -  -  - -  - 

115,000.00     63,530.00       12,000.00       132,000.00     -                132,000.00     

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเพ่ือใหไ้ด้มาซ่ึงบรกิาร

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน 50,000.00       20,000.00       275.00           75,000.00       

ค่าจ้างเหมาบริการ 300,000.00     270,000.00     200,000.00     150.00           500,000.00     

ค่าเชา่ทรัพยสิ์น  -  - - 50,000.00       - -

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใชจ้่ายเปน็ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการ 40,000.00       12,300.00       17,820.00       50,000.00       40.00            70,000.00       

ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม 20,000.00       551,020.26     864,066.62     1,100,000.00   9.09-              1,000,000.00   

410,000.00     833,320.26     881,886.62    1,420,000.00   15.85            1,645,000.00   

หมวดค่าวสัดุ 

วัสดุส านักงาน 30,000.00       29,789.00       49,900.00       50,000.00       66.67            50,000.00       

วัสดุกอ่สร้าง 400,000.00     125,815.00     273,373.00     200,000.00     50.00-            200,000.00     
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รวมหมวดค่าใช้สอย   

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ

รวมหมวดค่าตอบแทน   

ประมาณการ

หมวดรายจ่าย



 

 

ยอดต่าง
(%)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00        - - 50,000.00       150.00-           20,000.00       

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 60,000.00       57,315.00       77,391.00       100,000.00     -                100,000.00     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000.00       - 10,000.00       -                10,000.00       

วัสดุคอมพวิเตอร์ 30,000.00       29,790.00       29,885.00       30,000.00       -                30,000.00       

วัสดุอืน่ๆ 10,000.00        - 14,400.00       30,000.00       20.00-            25,000.00       

วัสดุส ารวจ - - - 6,000.00         100.00           6,000.00         
วัสดุไฟฟา้และวิทยุ - 147,480.00     165,060.00     200,000.00     100.00           170,000.00     

590,000.00     390,189.00     610,009.00     676,000.00     46.67            611,000.00     

หมวดค่าสาธารณูปโภค

ประเภทค่าไฟฟ้า - 100.00           200,000.00     

-                -                -                -                100.00           200,000.00     

รวมงบด าเนินงาน   1,115,000.00   1,287,039.26  1,503,895.62  2,228,000.00  162.52           2,588,000.00  
งบลงทนุ
หมวดค่าครภัุณฑ์

ครภัุณฑ์ส านักงาน
เกา้อีท้ างาน - 4,000.00         4,800.00         4,800.00         100.00           9,600.00         
เคร่ืองปรับอากาศ - - - - 100.00           20,000.00       
ตู้เหล็ก -                -                11,600.00       11,600.00       100.00           -                

รวมหมวดค่าวสัดุ   

หมวดรายจ่าย

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 25560 ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

รวมหมวดค่าสาธารรณูปโภค   

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
  

 



 

 

ยอดต่าง
(%)

โต๊ะท างาน - 10,000.00        - 100.00           8,000.00         

ครภัุณฑ์โรงงาน

แม่แรงตะเฆ่  -  -  - -                100.00-           15,000.00       

ครภัุณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่ารถกระเชา้ไฟฟา้อเนกประสงค์  - 2,500,000.00   -                -                -                -

ครภัุณฑ์ก่อสรา้ง

ค่าประตูน้ าบนดินเหล็กหล่อหน้าจาน ขนาด 6 นิ้ว  - 6,500.00         6,500.00         9,000.00         100.00           -                

ครภัุณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ

เคร่ืองปั๊มน้ าหอยโขง่  - 33,000.00       34,000.00        - -                

ค่าจัดซ้ือพดัลมอตุลาหกรรม  -  - 35,000.00       50,000.00        - -                

เคร่ือสูบน้ าแบบจุ่ม  -  - 8,000.00         8,000.00          - -                

ครภัุณฑ์งานบ้านงานครวั

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า -                -                76,000.00       76,000.00       100.00           -                

ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก -                -                47.83-            21,000.00       

ค่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผล 22,000.00       24,000.00       47.83-            22,000.00       

เคร่ืองพมิพ์  -  - 24,000.00       24,000.00       100.00           26,500.00       

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร
รายจ่ายจรงิ ประมาณการ
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ยอดต่าง

(%)
เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 AV  -  - 5,600.00         - 100.00           5,600.00         

รวมค่าครภัุณฑ์   - - 236,500.00     241,400.00     604.34           127,700.00     

รวมงบลงทนุ   - 2,510,500.00   236,500.00     241,400.00     1,208.68        127,700.00     

รวมงานบรหิารงานทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 2,823,860.00 3,295,109.26 3,281,944.62 4,855,060.00 163.92 5,134,960.00

งานไฟฟ้าถนน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี1  -  - 60,000.00       100.00           330,000.00     

โครงการขยายเขตไฟฟา้สู่แหล่งเกษตรพร้อมติดต้ังหม้อแปลงขนาด30kvaหมู่ท่ี3  -  - - 250,000.00     100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 7  -  - - 170,000.00     100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8  -  - - 50,000.00       100.00           160,000.00     

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 93,999.00        - - 94,000.00       100.00           -

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

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 11  -  - - 50,000.00       100.00           -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 12  -  - - 50,000.00       100.00           90,000.00       

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่างภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 13  -  -  - 50,000.00       100.00           -
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 รายงานประมาณการรายจ่าย
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561



 

 

ยอดต่าง

(%)

โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร หมู่ท่ี 2  -  -  -  - 300,000.00     

โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร หมู่ท่ี 3  -  -  -  - 450,000.00     

โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร หมู่ท่ี 6  -  -  -  - 30,000.00       

โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร หมู่ท่ี 7  -  -  -  - 80,000.00       

โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร หมู่ท่ี 11  -  -  -  - 240,000.00     

โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร หมู่ท่ี 15  -  -  -  - 155,000.00     

โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร หมู่ท่ี 16  -  -  -  - 350,000.00     

โครงการขยายเขตไฟฟา้เพือ่การเกษตร หมู่ท่ี 17  -  -  - 50,000.00       100.00           100,000.00     

93,999.00       -                -                918,000.00     100.00           2,285,056.00  

รวมงานไฟฟ้าถนนน    93,999.00       -                -                918,000.00     1,000.00        2,285,056.00  

                                                        รวมงานเคหะและชุมชน   2,672,860.00  -                -                5,773,060.00   28.53            7,420,016.00   

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561
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รวมหมวดเงินอุดหนุน   

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

 

  



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสรมิสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงหมู่บา้นต้นแบบ หมู่ที่ 2,3,13  -  - - - 100.00       20,000.00       

โครงการฝึกอบรมดอกไม้จันหอม หมู่ท่ี 1-17  -  - - - 100.00       20,000.00       

โครงการสายใยใส่ใจผู้ สุขภาพกาย สุขภาพใจ สูงอายตุ าบลบา้นเหล่า    - 80,000.00       34,500.00       100,000.00     -            100,000.00     

โครงการสืบสานภมูิปญัญาจักสาน ผู้สูงอาย ุต าบลบา้นเหล่า  -  - - - 100.00       20,000.00       

โครงการเสริมสร้างการปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตในการปฏบิติัราชการ  -  -  -  - 100.00       20,000.00       

โครงการฝึกอบรมกลุ่มผู้ปลูกถั่วเขยีวแปรรูปวุ้นเส้น  -  -  -  - 100.00       20,000.00       

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ  -  -  -  - 100.00       30,000.00       

โครงการฝึกอบรมอาชพีการตีมีด  -  -  -  - 100.00       40,000.00       

โครงการฝึกอบรมกฎหมายแกผู้่น าชมุชนและประชาชน  -  - - - 100.00       20,000.00       

โครงการเล้ียงโค กระบอื หมู่ท่ี 1-17  -  - - - 100.00       20,000.00       
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561



 

 

ยอดต่าง

(%)

โครงการฝึกอบรมอาชพีผู้พกิารทางสายตานวดแผนไทย ต าบลบา้นเหล่า  -  -  -  - 100.00       20,000.00       

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  -  - 16,660.00       20,000.00       100.00       20,000.00       

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตขา้วพนัธ์ุดี  -  - 30,000.00       30,000.00       100.00       -                

โครงการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในชมุชน  -  - 30,000.00       30,000.00       100.00       -                

โครงการฝึกอบรมการปลูกพชืสมุนไพรพืน้บา้น  -  - 30,000.00       30,000.00       100.00       -                

โครงการโลกสดใสใส่ใจส่ิงแวดล้อม  -  - 20,000.00       20,000.00       100.00       -                

โครงการฝึกอบรมดอกไม้จันทน์ของกลุ่มแม่บา้น  -  - 50,000.00       50,000.00       100.00       -                

โครงการฝึกอบรมอาชพีและอนุรักษภ์มูิปญัญาท้องถิ่นการผลิตผ้ายอ้มครามการทอผ้าฝ้าย -              -                40,000.00       40,000.00       100.00       -                

กลุ่มแม่บา้น กลุ่มพฒันาสตรี กลุ่มบทบาทสตรี ต าบลบา้นเหล่า

โครงการจัดท าแผนชมุชนและแผนพมันาสามปี -              -                30,000.00       30,000.00       100.00       -                

โครงการปลูกต้นไม้ลิมพระเกยีรติ "รวมพลังพลิกฟืน้ฝืนปา่...ปา่ไม้มั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง  - 4,695.00         60,000.00       40,000.00       100.00-       20,000.00       

อยา่งยั่งยนื"

โครงการส่งเสริมอาชพีการผลิตและแปรรูปอาหารชนิดต่างๆแกป่ระชาชนต าบลบา้นเหล่า - - - - 100.00       30,000.00       

โครงการฝึกอบรมอาชพีการแปรรูปไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ - - - - 100.00       30,000.00       

โครงการอบรมเกีย่วกบัประชาธิปไตยในชมุชน -              -                -                20,000.00       100.00       -                

โครงการประชมุเสริมสร้างประชาธิปไตยในชมุชน - - - - 100.00       20,000.00       

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

5 



 

 

ยอดต่าง

(%)

โครงการฝึกอบรมการเล้ียงปลาในกระชงั - - - - 100.00       40,000.00       

โครงการฝึกอบรมอาชพีการประดิษฐ์ของช าร่วย ผู้พกิารผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - - - - 100.00       20,000.00       

โครงการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี  -  - - 30,000.00       - 20,000.00       

 - 84,695.00       111,160.00     410,000.00     100.00       530,000.00     

                                                                     รวมงบด าเนินงาน  - 84,695.00       111,160.00     410,000.00     100.00       530,000.00     
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

                                       รวมหมวดค่าช้สอย

 

  



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการแขง่ขนักฬีาสีส าหรับศูนยเ์ด็กเล็ก - - - 30,000.00    100.00 25,000.00       

โครงการแขง่ขนักฬีายวุชน เยาวชน ต าบลบา้นเหล่า - - - - 100.00 100,000.00     

โครงการแขง่ขนักฬีา 400,000.00     132,110.00  100,000.00   250,000.00  80.00-         50,000.00       

งานศาสนาวฒันธรมทอ้งถ่ิน

งบด าเนินงาน

หมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น - - - 100,000.00  100 100,000.00     

400,000.00     400,000.00  100,000.00   280,000.00  37.50-         175,000.00     

รวมงบด าเนินงาน           400,000.00     400,000.00  100,000.00   280,000.00  37.50-         175,000.00     
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

                                                                      รวมหมวดค่าใช้สอย

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 25599 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561
หมวดรายจ่าย



 

 

 

ยอดต่าง

(%)

                       รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 400,000.00     400,000.00  100,000.00   380,000.00  53.95-         175,000.00     

400,000.00     400,000.00  100,000.00   280,000.00  37.50-         175,000.00     

รวมงบด าเนินงาน         170,000.00     175,000.00  175,000.00   175,000.00  42.86-         100,000.00     

                       รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 570,000.00     575,000.00  275,000.00   455,000.00  39.56-         275,000.00     
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                                                                         รวมหมวดค่าใช้สอย

รายงานประมาณการรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จงัหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

 

  



 

 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง ปี 2561
(%)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน

งบลงทนุ

หมวดค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง

ค่ากอ่สร้างส่ิงสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายรอบวัดศรีทองอนิทร์ หมู่ท่ี 1 - 190,000.00     250,000.00     250,000.00     - -

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 2  - 250,000.00     250,000.00     250,000.00      - -

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 3 - - 250,000.00     250,000.00     - -

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 4  - 265,000.00     250,000.00     250,000.00     5.66-           300,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 5  -  - 250,000.00     250,000.00     25.00         300,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 ชว่งท่ี 1  -  - 250,000.00     250,000.00      - 160,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 6 ชว่งท่ี 2  -  -  -  - 100.00 140,000.00         

63

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย

 



 

 

ยอดต่าง

(%)

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 - - 250,000.00     250,000.00     100.00       220,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 ชว่งท่ี 1  -  - - - 100.00       75,000.00           

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 8 ชว่งท่ี 2  -  -  -  - 100.00       75,000.00           

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 ชว่งท่ี 1 -  - 260,000.00     250,000.00     100.00       300,000.00         

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 ชว่งท่ี 2  -  - - - 100.00       25,000.00           

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 10  -  - 70,000.00       70,000.00       100.00       -

โครงการกอ่สร้างประปาภายในหมู่บา้น บา้นหนองแวง หมู่ 10  -  -  -  - 100.00       410,000.00         

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตรสายดงไร่ หมู่ท่ี 10 -  - 250,000.00     180,000.00     100.00       -

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 11 - 200,000.00     150,000.00     150,000.00     100.00       140,000.00         

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมุ่บา้น หมู่ 8 -                -                250,000.00     250,000.00     100.00       -                    

โครงการปรังปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 11 -  - 100,000.00     100,000.00     100.00       -

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยภูายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 12 -  - 250,000.00     250,000.00     100.00       235,000.00         
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ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย



 

 

ยอดต่าง

(%)

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 13  - 202,000.00     190,000.00     190,000.00     5.94-           240,000.00         

โครงการปรังปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 13  -  - 60,000.00       60,000.00       100.00       60,000.00           

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ ารูปตัวยภูายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 14  -  - 240,000.00     240,000.00     100.00       300,000.00         

โครงการกอ่สร้างก าแพงรอบศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 15 -  - 140,000.00     150,000.00     100.00       -

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายในหมู่บา้นดงบงั หมู่ 15 - - - - 100 150,000.00         

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บา้นเหล่าพฒันา หมู่ 17 - - - - 100 200,000.00         

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณท่ีท าการ อบต.บา้นเหล่า - - - - 100 100,000.00         

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณท่ีศูนยโ์คนมบา้นหนองแวง - - - - 100 100,000.00         

โครงการกอ่สร้างปอ้มยามบริเวณท่ีท าการ อบต.บา้นเหล่า - - - - 100 100,000.00         

โครงการกอ่สร้างปา้ยส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า (ส านักงานใหญ)่ - - - - 100 50,000.00           

โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สวนสาธารณประโยชน์ หมู่ 17 - - - - 100 100,000.00         

โครงการกอ่สร้างตลาดสดประจ าต าบลบา้นเหล่า - - - - 100 500,000.00         

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

                                                                            รายงานประมาณการรายจ่าย                                                                         65

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561



 

 

ยอดต่าง

(%)

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 16  - 99,000.00       290,000.00     290,000.00     100.00       -

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

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารพสัดุองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า - - - 600,000.00     100.00       -

                                                                 รวมหมวดค่าทีดิ่นและสิ่งก่อสรา้ง -                 - 4,730,000.00   4,930,000.00   319.88       4,280,000.00      

                                                                                     รวมงบลงทนุ -                 - 4,730,000.00   4,930,000.00   319.88       4,280,000.00      

งบเงินอุดหนุน

หมวดเงินอุดหนุน

เงินอดุหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 1  -  -  -  - - -

โครงการขยายเขตไฟฟา้สู่แหล่งเกษตรพร้อมติดต้ังหม้อแปลงขนาด 30 kva หมู่3  -   -  -  - - -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 7  -  -  -  - - -

โครงการขยายเขตไฟฟา้ส่องส่วางภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 9  -  - 94,000.00       94,000.00       100.00       -
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561



 

 

ยอดต่าง

(%)

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 -                -                4,730,000.00   4,930,000.00   319.88       4,280,000.00      
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รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

                                                                                           รวมหมวดเงินอุดหนุน

 

  



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสรมิการเกษตร

งบด าเนินงาน

หมวดค่าวสัดุ 

วสัดุการเกษตร -                10,000.00       49,990.00       50,000.00       -            50,000.00       

รวมหมวดค่าวสัดุ -                10,000.00       49,990.00       50,000.00       -            50,000.00       

รวมงบด าเนินงาน -                10,000.00       49,990.00       50,000.00       -            50,000.00       
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หมวดรายจ่าย

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร



 

 

ยอดต่าง

(%)

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบด าเนินงาน

หมวดค่าวสัดุ 

วสัดุวทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์  - 219,720.00     87,000.00       400,000.00     25.00          500,000.00          

วสัดุอ่ืนๆ  - - 10,000.00       -                100.00-        -

รวมหมวดค่าวสัดุ  - 219,720.00     97,000.00       400,000.00     2.43-            500,000.00          

รวมงบด าเนินงาน    - 219,720.00     410,000.00     400,000.00     2.43-            500,000.00          

                                                                       รวมทกุแผนงาน       32,032,479.00 32,032,479.00 39,576,000.00 58,000,000.00 8.48           62,920,000.00      
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รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
อ าเภอเจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

รายจ่ายจรงิ ประมาณการ

หมวดรายจ่าย
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ปี 2561
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แผนงานงบกลาง (00410) รวม 16,742,750     บาท

งานงบกลาง (00411) (ส านักปลัด) รวม 16,742,750     บาท

งบกลาง รวม 16,742,750     บาท

หมวดงบกลาง รวม 16,742,750     บาท

ประเภทรายจ่าย เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 292,509 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าสมทบกองทนุประกันสังคมของพนักงานจ้างและ

บคุคลากรถ่ายโอน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า ร้อยละ 5 %

ประเภท เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 11,000,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

จ านวน 1,120 คน

ประเภท เบ้ียยังชีพคนพิการ จ านวน 4,272,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพแก่คนพิการ

จ านวน 385 คน

ประเภท      เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพแก่ผู้ปว่ยเอดส์

จ านวน 30 คน

ประเภท    เงนิส ารองจ่าย จ านวน 504,471 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จ าเปน็ฉุกเฉิน เช่น การช่วยเหลือ

ราษฎรที่ประสบปญัหาน้ าทว่ม ภยัแล้ง หนาวจัดและกรณีอื่นที่จ าเปน็ เปน็ต้น

ประเภท   รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 207,000 บาท

 -เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ จ านวน 177,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุหลักประกันสุขภาพ 40 % รัฐจัดสรร
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 - ทนุการศึกษาส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 30,000               บาท

เพื่อจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก 

คนละ 15,000 บาท  จ านวน 2 คน

ประเภทรายจ่าย เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 286,770 บาท

ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

 -  เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น จ านวน 218,120             บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น 1% เงินรายได้

 - เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า จ านวน 68,650.00           บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า
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ด้านบริหารทัว่ไป (00100)

แผนงานบริหารงานทัว่ไป   (00110) รวม 19,931,480   บาท

งานบรหิารทั่วไป  (00111) รวม 17,109,720   บาท

งบบุคลากร รวม 13,660,320   บาท

หมวดเงนิเดือน  (ฝ่ายการเมอืง) รวม 3,694,320     บาท

ประเภท เงนิเดือนนายก/รองนายก จ านวน 684,720       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือน,เปน็ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

,ค่าตอบแทนพิเศษ,เงินค่าตอบแทนเลขานุการ

ใหแ้ก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/เลขานุการนายก อบต.

ประเภท เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 3,009,600     บาท

ค่าตอบแทนประธานสภาฯ

ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ

ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ

ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 9,966,000 บาท

ประเภท เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 6,201,480 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล/

รองปลัด อบต. /หวัหน้าส านักปลัด /นิติกร /นักทรัพยากรบคุคล

/นักวิเคราะหฯ์/นักวิชาการศึกษา/นักวิชาการตรวจสอบภายใน

/เจ้าพนักงานสุขาภบิาล/ เจ้าพนักงานธุรการ / เจ้าพนักงานปอ้งกันฯ/

ครูผู้ดูแลเด็ก  11 คน/พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี/

เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ 
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ประเภท เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 186,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล

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

ตามระเบยีบที่ก าหนด

ประเภท  เงนิวิทยฐานะ จ านวน 126,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินวิทยฐานะใหก้ับ ครู จ านวน

3 คนๆละ 3,500 บาท

ตามระเบยีบที่ก าหนด

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 3,102,360 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่ง ผช.จนท.ปอ้งกันฯ/

ยาม/นักการภารโรง 2 คน/ พนักงานขับรถ 3 คน/ 

ผช.จนท.บนัทกึข้อมูล/ ผดด. 11 คน/ผช.นักวิชาการเกษตร

ผช.จพง.ธุรการ/พนง.ดับเพลิง 2 คน/ จ านวน  23 อัตรา/

ประเภท เงนิเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 350,160 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใหแ้ก่พนักงานจ้างต าแหน่ง ยาม

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

ผช.จนท.บนัทกึข้อมูล/ ผดด. 11คน/ผช.จนท.ปอ้งกันฯ/

ผช.จพง.ธุรการ /จ านวน 22 อัตรา
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งบด าเนินงาน รวม 3,240,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 530,000 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร จ านวน 200,000 บาท

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ จ านวน 100,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ เงินตอบแทน

เจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ัง เงินรางวัล ใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง 

และผู้มีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ัง

ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย

 - เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ัง จ านวน 100,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิติัหน้าที่ในการเลือกต้ัง

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท

ต้ังจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ

ใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มาปฏบิติังาน

นอกเวลาราชการ 

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงานส่วนต าบล

ในส านักปลัด ผู้มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบที่ก าหนด   

ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหก้ับพนักงาน

ส่วนต าบล ผู้มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบที่ก าหนด
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หมวดค่าใช้สอย 1,490,000 บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร 510,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆจ าแนกเปน็

 -ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่าบา้น) จ านวน 50,000 บาท

เช่น ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารในส านักงาน ฯลฯ

 - ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 20,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโฆษณาและเผยแพร่

(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผย 

 แพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทศัน์โรงมหรสพ 

วารสาร จดหมายข่าว หรือส่ิงพิมพ์ต่าง )ๆ  ฯลฯ

 -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน จ านวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนียม 

เช่น ค่าลงทะเบยีนต่างๆของคณะผู้บริหาร/สมาชิกฯ

/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง

และผู้ที่มีสิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

  -ค่าธรรมเนียมต่างๆ จ านวน 20,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา

เช่นค่าธรรมเนียมในศาล ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา

 -ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 220,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาเช่นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างค่าจ้างเหมาแรงงาน  

ค่าแปลเอกสารค่าล้างฟิล์มอัดขยายภาพ ค่าท าความสะอาดอาคาร 

ส านักงานค่าจ้างเหมาหน่วยงานอื่นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้าง และ

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  
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ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรบัรองและพิธีการ จ านวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆจ าแนกเปน็ 

 -ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาฯทอ้งถิ่น จ านวน 100,000 บาท

หรือคณะกรรมการ หรืออนุการรมการที่ได้รับการแต่งต้ังตามกฏหมาย

 -ค่ารับรองในการต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล จ านวน 30,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าเล้ียงรับรองบคุคล หรือคณะบคุคลที่มาตรวจงานฯลฯ

  -ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธี ต่างๆ จ านวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดงานราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั วันปยิมหาราชและงานรัฐพิธีอื่นๆ   

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการที่ จ านวน 700,000 บาท

ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

 -ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง จ านวน 200,000        บาท

เพื่อใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า

 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร/ 

สมาชิกฯ/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างเช่นค่าที่พัก  

ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ /ค่าปฏบิติังาน อปพร.  และบคุคลอื่น ฯลฯ
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 -ค่าใช้จ่ายในตามโครงการฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน จ านวน 200,000 บาท

เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร 

พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างสมาชิกสภาทอ้งถิ่นและผู้น าชุมชน เพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร 

พนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภาทอ้งถิ่น พนักงานจ้าง  เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม  

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปดิ-ปดิและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเปน็ ฯลฯ

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติเช่น รถยนต์

 รถจักรยานยนต์ เคร่ืองถ่ายเอกสารเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองปรับอากาศ 

ตู้ โต๊ะ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ 

หมวดค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท

ประเภท  วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงาน  เช่นกระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา  

 คลิป  ไม้บรรทดั ยางลบ เข็มหมุด เทปพีวีซี  

กระดาษคาร์บอน  ลวดเย็บ  กระดาษ  กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ

แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์ ส่ิงพิมพ์ที่ได้จากการซ้ือ

หรือจ้างพิมพ์ น้ ามันไข  ขี้ผ้ึง  ของใช้ในการบรรจุหบีหอ่ ตะแกรงวางเอกสาร

เคร่ืองค านวณเลข พระพุทธรูปพระบรมรูปจ าลอง  แผงกั้นหอ้ง   ฯลฯ

ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครวั จ านวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัว  เช่น แปรง  ไม้กวาด เข่ง มุ้ง 

ผ้าเช็ดมือผ้าปโูต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม  แก้วน้ า จานรองแก้ว  กระจกเงา  

น้ ายาเช็ดกระจกถาด เตา  หม้อหงุข้าว กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง 

ถังแก๊ส ฯลฯ
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ประเภท  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่นแบตเตอร่ี

ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปนื น้ ามันเบรก หวัเทยีน  

ไขควงน็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง 

เข็มขัดนิรภยัแม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเล่ือน คีมล็อค 

ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์กระจกโค้งมน ล็อคพวลมาลัย ฯลฯ

ประเภท  วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น

น้ ามันเบนซิล  ดีเซล  น้ ามันเคร่ือง จารบ ี ฯลฯ 

ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์

พู่กันและสี  ปา้ยประชาสัมพันธ์ต่างๆ แมมโมรีการ์ด  

ฟิล์ม  ฟิล์มสไลแถบบนัทกึเสียงหรือภาพ(ภาพยนตร์,วีดีโอเทป, 

แผ่นซีดี)รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด  ขยาย  

ภาพถ่ายดาวเทยีม ขาต้ังกล้องเลนส์ซูม  ฯลฯ

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล 

หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  คลับผงหมึกส าหรับ

เคร่ืองพิวคอมเตอร์แบบเลเซอร์  เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า  แผ่นกรองแสง  

กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบลิ  แผงแปน้อักขระหรือแปน้พิมพ์  เมนบอร์ด

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
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หมวดค่าสาธารณูปโภค รวม 660,000 บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 500,000 บาท

 - ค่าไฟฟ้า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าของส านักงาน อบต.บา้นเหล่า 

 และส านักงานย่อยขององค์การบริหารส่วนต าบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บา้นเหล่า

และค่าไฟฟ้าอื่นๆ 

ประเภท ค่าบรกิารโทรศัพท์ จ านวน 70,000 บาท

 - ค่าโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเปน็ค่าโทรศัพทพ์ื้นฐาน  ค่าโทรศัพทเ์คล่ือนที่ ฯลฯ และใหห้มายความ

ถึงค่าใช้จ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ

ใช้บริการ  เช่น  ค่าเช่าเคร่ือง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท ์ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ

ประเภท ค่าบรกิารไปรษณีย์ จ านวน 20,000 บาท

 - ค่าไปรษณีย์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร

ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 

ประเภท ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 70,000 บาท

 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต 

รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่นๆ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรศัพท์

(โทรสาร) ค่าส่ือสารผ่านดาวเทยีม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ระบบอินเตอร์เน็ตค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทยีม เปน็ต้น
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งบลงทุน รวม 209,400 บาท

หมวดค่าครภัุณฑ์ รวม 209,400 บาท

ประเภท  ครภัุณฑ์ส านักงาน จ านวน 106,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆดังต่อไปนี้

 - ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 11,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานขนาดไม่น้อยกว่า 

91.5*457*183 เซนติเมตร จ านวน 2 ตัวตัวละ 5,500 บาท  

มีมือจับชนิดบดิ มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้นคุณสมบติัตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (ราคาตามทอ้งถิ่น)(มี มอก.)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 189 ข้อ 1)

 -ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน จ านวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน

จ านวน 3 หลังๆละ 5,000 บาท ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือน

มีแผ่นชั้นปรับระดับ 1 ชิ้นมีระบบกุญแจล็อกเปดิ -ปดิ

(ราคาตามทอ้งตลาดทั่วไป)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 177 )

 -เคร่ืองปรับอกาศ จ านวน 80,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 

ขนาด 15,000 บทียีู จ านวน 4  เคร่ืองๆละ 20,000บาท

(มีระบบฟอกอากาศ)  รายละเอียดังนี้

1. ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 บทียีู

2. ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง

3. เคร่ืองปรับอากาศที่มึความสามรถในการท าความเย็น

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ้ฟ้าเบอร์ 5
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4. ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด

ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5. เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค

ฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้

 -ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน

 -ชนิดติดผนัง

ส าหรับชนิดตู้ต้ังพื้น เปน็เคร่ืองปรับอากาศ ที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์

7. การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆใหเ้ปน็ไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาติ คร้ังที่ 3/2559 (คร้ังที่ 57) 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

โดยใหพ้ิจารณาด้านราคา โดยฝช้หลักการเปรียบเทยีบคุณสมบติัคือ

 -ถ้าจ านวนบทียีูเทา่กัน ใหพ้ิจารณาเปรียบเทยีบจ านวนวัตต์

ที่น้อยกว่า

 -ถ้าจ านวนบทียีูไม่เทา่กัน ใหน้ าจ านวนบทียีูหารด้วยจ านวนวัตต์

(บทียีูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER  ถ้าค่าของ  EER  สูง

ถือว่าเคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 178)

บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ เดือน มีนามคม 2560)

ประเภท  ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 53,400 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆดังต่อไปนี้

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์                                    จ านวน 32,000          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล

แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 16,000 บาท  

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   รายละเอียดดังนี้

 -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core)

 -มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า3.3 GHz  หรือดีกว่า จ านวน 1หน่วย



 

 

 - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 82

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย

 -มี DVD - RW หรือดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000

Base -T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 -มีแปน้พิมพ์และเมาส์

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560

ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 179)

 - เคร่ืองพิมพ์แบบหมึกฉีดหมึก จ านวน 15,800          บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 2 เคร่ืองๆละ7,900 บาท 

รายละเอียดดังนี้

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi

 -ใช้เทคโนโยลีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าสกหรับกระดาษขนาด A4 

ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาท(ีppm)หรือ 10.2 ภาพต่อนาท(ีipm)

 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า

17 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาท ี(ipm)

 -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 -สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,LegalและCustom

โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560

ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 179)
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 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 5,600           บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 va 

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 2,800 บาท

รายละเอียดดังนี้

 -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 va (480 Watts)

 -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560

ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 179)

ประเภท   ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภัุณฑ์ จ านวน 50,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรัปปรุงครุภณัฑ์ต่างๆในส านักงาน

เช่น  คอมพิวเตอร์  โต๊ะ  ตู้เก็บเอกสาร  ฯลฯ
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งานบริหารงานคลัง  (00113) รวม 2,821,760  บาท

งบบุคลากร รวม 1,757,460  บาท

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,757,460  บาท

ประเภท เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 1,025,400  บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่ผู้อ านวยการกองคลัง/

นักวิชาการเงินและบญัช/ี เจ้าพนักงานพัสดุ/

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/ เจ้าพนักงานธุรการ

/พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าป ี

เงินปรับเพิ่มตามวุฒิ 

ประเภท เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000      บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง

ตามระเบยีบที่ก าหนด

ประเภท เงนิเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน จ านวน 48,000      บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่มส าหรับคุณวุฒิ

ที่ ก.พ.หรือ ก.อบต.รับรองและเงินเพิ่มอื่นๆ ใหแ้ก่พนักงานองค์

การบริหารส่วนต าบล  เจ้าพนักงานพัสดุ/

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/ เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 589,440     บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างต าแหน่ง

ผช.จนท.จัดเก็บรายได้/ ผช.จนท.พัสดุ/ผช.จพง.ธุรการ

ผช.จนท.การเงินและบญัชี  จ านวน 4 อัตรา
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ประเภท เงนิเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 52,620      บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใหแ้ก่พนักงานจ้างต าแหน่ง

ผช.จนท.จัดเก็บรายได้/ ผช.จนท.พัสดุ/ ผช.จพง.ธุรการ

ผช.จนท.การเงินและบญัชี  จ านวน 4  อัตรา

งบด าเนินงาน รวม 1,001,000  บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 166,000     บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน 90,000      บาท

แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 -เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ จ านวน 50,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ 

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ  เงินรางวัล

 ใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธ์ิได้รับค่า

ตอบแทนคณะกรรมการประเมินหน่วยงาน หรือมหาดไทยคณะกรรมการ

ที่ได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย ระเบยีบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวง

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง จ านวน 40,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนคณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจ้าง 

คณะกรรมการตรวจการจ้างผู้แทนชุมชนหรือประชาคม ฯลฯ ตามค า 

ส่ังของอบต.บา้นเหล่า

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 30,000      บาท

 - เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ

ต้ังจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ

ใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มาปฏบิติังาน

นอกเวลาราชการ ตามค าส่ังของผู้บงัคับบญัชา
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ประเภท  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000      บาท

 - ค่าเช่าบา้น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหก้ับพนักงาน

ส่วนต าบลผู้มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบ 

ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000      บาท

 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือกการศึกษาบตุร

ใหก้ับพนักงานผู้มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบ

หมวดค่าใช้สอย รวม 725,000     บาท

ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 255,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆจ าแนกเปน็

 -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน จ านวน 60,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนียม 

เช่น ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่างๆ

ของคณะผู้บริหาร/สมาชิกฯ/พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง

และผู้ที่มีสิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

 -ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 175,000      บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน 

ค่าจ้างเหมาถายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ

ฯลฯ ในกิจการของส่วนการคลัง
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 -ค่าจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในการเสียภาษี จ านวน 20,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดท าปา้ยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เอกสารแผ่นพับ

และจัดท าปา้ยประชาสัมพันธ์การเสียภาษีใหป้ระชาชนเข้าใจบทบาทและ

หน้าที่ของตนมากขึ้น

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ จ านวน 440,000     บาท

ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

 -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี จ านวน 20,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 

หน้า 99  ข้อ 2  กองคลัง)

 -โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน จ านวน 300,000      บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน

ในการรองรับการจัดเก็บรายได้ เช่น ภาษีบ ารุงทอ้งที่ ภาษีโรงเรือน

และที่ดินและภาษีปา้ยในเขตต าบลบา้นเหล่า

 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000      บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน

/พนักงานจ้างเช่นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ  ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป กองคลัง)

 -ค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง จ านวน 20,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลในระดับอ าเภอฯ
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 ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000      บาท

 - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

ทรัพย์สินเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 

เช่นครุภณัฑ์ต่างๆ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แอร์  

โต๊ะ  เก้าอี้  ตู้เก็บเอกสาร ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ จ านวน 110,000     บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000      บาท

 - วัสดุส านักงาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงานดังนี้

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงาน  เช่นโต๊ะต่างๆ เก้าอี้ต่างๆ 

ตู้ต่างๆ กระดาษ ปากกา  คลิป  ไม้บรรทดั ยางลบ  

เทปพีวีซี กระดาษคาร์บอน  ฯลฯ

ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000      บาท

 - วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล เทปบนัทกึข้อมูล 

หวัพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  คลับผงหมึกส าหรับ

เคร่ืองพิวเตอร์แบบเลเซอร์  กระดาษต่อเนื่อง  แผ่นกรองแสง  

 สายเคเบลิ  แผงแปน้อักขระหรือแปน้พิมพ์  เมนบอร์ด

เมมโมรีชอป  เมาส์  พรินเตอร์  สวิตชิ่งบอ๊กซ์  เคร่ืองกระจายสัญญาณ

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองอ่านและบนัทกึข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 63,300      บาท

หมวดค่าครภัุณฑ์ รวม 63,300      บาท

ประเภท ครภัุณฑ์ส านักงาน จ านวน 63,300      บาท

 -ตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 16,500       บาท

เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน (มอก) จ านวน 3 หลังๆละ

5,500 บาท  มีมือจับชนิดบดิ  มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น

มีคุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

(ราคาตามทอ้งตลาดทั่วไป)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 182 )

 -ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก จ านวน 15,800       บาท

เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก (มอก.) จ านวน 2 หลังๆละ

7,900 บาท  มีหล้ิูนชัก   คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

(ราคาตามทอ้งตลาดทั่วไป)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 182 )

 -ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน จ านวน 20,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน

จ านวน 4 หลังๆละ 5,000 บาท ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเล่ือน

มีแผ่นชั้นปรับระดับ 1 ชิ้นมีระบบกุญแจล็อกเปดิ -ปดิ

(ราคาตามทอ้งตลาดทั่วไป)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 182 )

 - เก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง จ านวน 11,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดว้ือเก้าอี้พักคอยแบบ 4 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุดๆละ

5,500 บาท   เปน็เก้าอี้นั่งพักคอยแบบ 4 ที่นั่ง เก้าอี้พลาสติกแบบพิงหลัง

ที่นั่งและพนักพิงชิ้นเดียวกันโครงสร้างเก้าอี้เปน็เหล็กพ่นสีด ากันสนิม

ปลายขาใส่ปุ่มปรับระดับพื้นที่สามารถเลือกสีได้ (สีระบบภายหลัง)

(ราคาตามทอ้งตลาดทั่วไป)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 183 )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) รวม 610,000   บาท

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงบัอัคคีภัย (00123) รวม 610,000     บาท

งบด าเนินงาน รวม 610,000     บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 490,000     บาท

ประเภท    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ รวม 490,000     บาท

ที่ไมเ่ข้าลัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้ดังนี้

 -โครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุทางถนน จ านวน 120,000      บาท

ในช่วงปใีหม/่สงกรานต์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ

ทางถนนในช่วงปใีหม/่สงกรานต์

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ข้อ1)

 - โครงการจัดต้ังศูนย์อาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 250,000      บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดต้ังศูนย์อาสาสมัคร

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน(อปพร.)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 103 ข้อ6)

 -โครงการฝึกอบรมประชาชนเยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติด จ านวน 50,000        บาท

เพื่อจ่ายในโครงการฝึกอบรมประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด

เช่น ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 102 ข้อ3)

 - โครงการชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันอาสาสมัครปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน จ านวน 10,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการชุมนุมสวนสนามเนื่องในวันอาสาสมัคร

ปอ้งกันภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 102 ข้อ4)
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 -โครงการแผนฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น จ านวน 50,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 103 ข้อ5)

 - โครงการฝึกทบทวนการใหบ้ริการ EMS และ OTOS จ านวน 10,000        บาท

เพื่อใช้จ่ายในฝึกทบทวนการใหบ้ริการ EMS และ OTOS

ได้รับการฝึกทบทวนในการปฎบิติังานได้อย่างมีประสิทธิ

ภาพมากขึ้น

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 103 ข้อ5)

งบลงทุน จ านวน 120,000     บาท

หมวดค่าครภัุณฑ์ จ านวน 120,000     บาท

ประเภท   ครภัุณฑ์เครือ่งดับเพลิง จ านวน 100,000     บาท

 - ชุดดับเพลิง  

เพื่อจัดซ้ือค่าชุดดับเพลิง  เช่น สายส่งน้ าดับเพลิง

หวัฉีดน้ าดับเพลิง ถังดับเพลิง ชุดดับเพลิง ฯลฯ

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 188 ข้อ1)

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภัุณฑ์ จ านวน 20,000       บาท

  -ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

เช่น  ถังดับเพลิง   สัญญาณไฟกระพริบ ฯลฯ
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานการศึกษา (00210)  รวม 10,558,130       บาท

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา รวม 10,558,130       บาท

งบด าเนินงาน รวม 5,031,130         บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 1,903,800         บาท

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า จ านวน 1,878,800         บาท

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่โลกกว้าง จ านวน 50,000              บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้

นอกสถานที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประจ าปงีบประมาณ2561

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า111 ข้อ 9)

โครงการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 50,000              บาท

อนุบาลและปฐมวัย

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมครู ครูผู้ดูแลเด็ก

และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า108 ข้อ 9)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ประจ าปี จ านวน 10,000              บาท

งบประมาณ 2561

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุส าหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า107 ข้อ 4)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,313,200 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจ่างเหมาประกอบอาหารกลางวัน)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 245 วัน อัตราคนละ 20 บาท/วัน

โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 รวม  268 คน 

แยกเปน็

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นเหล่า  จ านวน 83  คน จ านวน 406,700            บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงบงั  จ านวน  50 คน จ านวน 245,000            บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงบาก  จ านวน  40   คน จ านวน 196,000            บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองแวง จ านวน 45  คน จ านวน 220,500            บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโพนบกหนองผือ จ านวน 50  คน จ านวน 245,000            บาท

"ทั้งนี้ จะเบกิจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น"

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 455,600 บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหวั)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนส าหรับเด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท โดยใช้ข้อมูลนักเรียน  

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560  รวม 268 คน

แยกเปน็

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นเหล่า  จ านวน 83  คน จ านวน 141,100            บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงบงั  จ านวน  50 คน จ านวน 85,000              บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงบาก  จ านวน  40   คน จ านวน 68,000              บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองแวง จ านวน 45  คน จ านวน 76,500              บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโพนบกหนองผือ จ านวน 50  คน จ านวน 85,000              บาท

"ทั้งนี้ จะเบกิจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น"
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ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 25,000             บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่นอาคาร ประตู หน้าต่าง หอ้งน้ า ฯลฯ

หมวดค่าวัสดุ จ านวน 3,127,330         บาท

ประเภท วัสดุงานบ้านงานครวั จ านวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุงานบา้นงานครัวส าหรับศูนย์พัฒนนาเด็กเล็ก  

ในสังกัด อบต. บา้นเหล่า เช่น แปรงขัดพื้น  ไม้กวาด ไม้ถูพื้น 

ผ้าเช็ดมือผ้าปโูต๊ะ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม  แก้วน้ า จานรองแก้ว  กระจกเงา  

น้ ายาเช็กกระจกถาด เตา  หม้อหงุข้าว กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง 

ถาดหลุม ชุดกาแฟ กะละมัง ฯลฯ

ประเภท ค่าอาหารเสรมิ(นม) จ านวน 2,588,788         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัด (สพฐ.) อนุบาล 1- ป.6  

จ านวน 260 วัน อัตราคนละ7.37 บาท/วันโดยใช้ข้อมูลนักเรียน

ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2560  

1. โรงเรียนบา้นเหล่าบา้นถ่อน  จ านวน 574,860            บาท

2. โรงเรียนบา้นหนองแวงน้อย  จ านวน 521,207            บาท

3. โรงเรียนบา้นดงบงัคุรุราษฎร์อุทศิ  จ านวน 375,576            บาท

4. โรงเรียนบา้นดงบาก  จ านวน 496,296            บาท

5. โรงเรียนบา้นค าเม็ก  จ านวน 143,715            บาท

6. โรงเรียนบา้นโพนบกหนองผือ  จ านวน 477,134            บาท

"ทั้งนี้ จะเบกิจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น"
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ประเภท ค่าอาหารเสรมิ(นม) จ านวน 513,542           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า จ านวน 5 แหง่  จ านวน  260  วัน  

อัตราคนละ 7.37 บาท/วัน โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560  

แยกเปน็

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นเหล่า  จ านวน 159,045            บาท

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงบงั  จ านวน 95,810              บาท

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นดงบาก   จ านวน 76,648              บาท

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหนองแวง จ านวน 86,229              บาท

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโพนบกหนองผือ จ านวน 95,810              บาท

"ทั้งนี้ จะเบกิจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น"

งบลงทุน จ านวน 63,000             บาท

หมวดค่าครภัุณฑ์ จ านวน 63,000             บาท

ประเภท  ครภัุณฑ์ส านักงาน จ านวน 33,000             บาท

ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานขนาดไม่น้อยกว่า 

91.5*457*183 เซนติเมตร จ านวน 6 ตัวตัวละ 5,500 บาท  

มีมือจับชนิดบดิ มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้นคุณสมบติัตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (ราคาตามทอ้งถิ่น)(มี มอก.)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 189 ข้อ 1)

ประเภท  ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภัุณฑ์ จ านวน 30,000             บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน

ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ ตู้กระจกบานเล่ือน

และทรัพย์สินอื่นๆ ฯลฯ
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งบเงนิอุดหนุน รวม 5,464,000         บาท

หมวดเงนิอุดหนุน รวม 5,464,000         บาท

ประเภท เงนิอุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 5,464,000         บาท

อุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 5,404,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนส่วนราชการ ดังนี้

อุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.บา้นเหล่าสังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันใหก้ับนักเรียน(เด็กเล็ก เด็กอนุบาล - ป.6) จ านวน 200 วัน

อัตราคนละ 20 บาท/วัน โดยใช้ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560  

1. โรงเรียนบา้นเหล่าบา้นถ่อน  จ านวน 1,200,000          บาท

2. โรงเรียนบา้นหนองแวงน้อย  จ านวน 1,088,000          บาท

3. โรงเรียนบา้นดงบงัคุรุราษฎร์อุทศิ  จ านวน 784,000            บาท

4. โรงเรียนบา้นดงบาก  จ านวน 1,036,000          บาท

5. โรงเรียนบา้นค าเม็ก  จ านวน 300,000            บาท

6. โรงเรียนบา้นโพนบกหนองผือ  จ านวน 996,000            บาท

"ทั้งนี้ จะเบกิจ่ายก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น"

อุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 60,000             บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินอุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.บา้นเหล่าสังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน ตามนโยบาย

คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ(คสช.) เพื่อด าเนินการแก้ไขปญัหาด้าน

ยาเสพติดในสถานศึกษา

1. โรงเรียนบา้นเหล่าบา้นถ่อน  จ านวน 10,000              บาท

2. โรงเรียนบา้นหนองแวงน้อย  จ านวน 10,000              บาท

3. โรงเรียนบา้นดงบงัคุรุราษฎร์อุทศิ  จ านวน 10,000              บาท

4. โรงเรียนบา้นดงบาก  จ านวน 10,000              บาท

5. โรงเรียนบา้นค าเม็ก จ านวน 10,000              บาท

6. โรงเรียนบา้นโพนบกหนองผือ  จ านวน 10,000              บาท
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานสาธารณสุข (00220) รวม 680,000      บาท

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) รวม 650,000      บาท

งบด าเนินงาน รวม 650,000      บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 500,000      บาท

ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 300,000      บาท

 -ค่าจ้างเหมาบริการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาบริการงานอื่น

ค่าจ้างเหมาพนักงาน EMS 

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฎิบัติราชการ จ านวน 200,000      บาท

ที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

 - โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 100,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปอ้งกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือกออกในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 114 ข้อ 5)

 - โครงการปอ้งกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ จ านวน 100,000       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการปอ้งกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ในพื้นที่ต าบลบา้นเหล่า

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 114 ข้อ 5)
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หมวดค่าวัสดุ รวม 150,000      บาท

ประเภท   วัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 150,000      บาท

 -ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท  เคมีภณัฑ์  เปลหามคนไข้ ฯลฯ

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) รวม 30,000     บาท

งบลงทุน รวม 30,000       บาท

หมวดค่าครภัุณฑ์ รวม 30,000       บาท

ประเภท    ค่าบ ารงุรกัษาและปรบัปรงุครภัุณฑ์ จ านวน 30,000       บาท

 -ค่าบ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 30,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงซ่อมแซมและปรับปรุงครุภณัฑ์

เช่น เคร่ืองพ่นหมอกควัน  ฯลฯ
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์(00230) รวม 1,342,680 บาท

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์  (00231) รวม 1,342,680 บาท

งบบุคลากร รวม 976,380 บาท

 หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 976,380 บาท

 ประเภท เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 629,160 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนใหแ้ก่

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ต าแหน่ง 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม/นักพัฒนาชุมชน

ประเภท เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่งใหแ้ก่ พนักงานส่วนต าบล 

ต าแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 267,480 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน ใหแ้ก่พนักงานจ้าง ต าแหน่ง  

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ประเภท เงนิเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 37,740 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว

ใหแ้ก่พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
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งบด าเนินงาน รวม 325,000 บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร จ านวน 50,000     บาท

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ เงินตอบแทน

เจ้าหน้าที่ในการเลือกต้ัง เงินรางวัล ใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้าง 

และผู้มีสิทธ์ิได้รับค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ัง

ตามกฎหมาย ระเบยีบ หรือหนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินตอบแทนการปฏบิติังานนอก

เวลาราชการใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธ์ิได้รับ

ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล

หมวดค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท

ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 95,000 บาท

  - ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารในส านักงาน ฯลฯ

 -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน จ านวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนียม 

เช่น ศาล ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่างๆ

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง

และผู้ที่มีสิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

(ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานสังคมสงเคราะห)์
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ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป จ านวน 15,000      บาท

ค่าจ้างเหมาบริการ เช่นค่าจ้างเหมาพนักงานจ้างค่าจ้างเหมาแรงงาน 

ค่าแปลเอกสารค่าล้างฟิล์มอัดขยายภาพ 

ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จ านวน 50,000 บาท

ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างเช่นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ  ฯลฯ

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ

เช่น เคร่ืองถ่ายเอกสารเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์เคร่ืองพิมพ์ดีด  เคร่ืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ 

ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ 

หมวดค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เช่น  

 กระดาษ ปากกา คลิป ไม้บรรทดั ยางลบ  

กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บ 

กระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ฯลฯ

 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทกึข้อมูล ตลับหมึก

เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์สายเคเบลิ แผงแปน้อักขระหรือแปน้พิมพ์ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 41,300     บาท

หมวดค่าครภัุณฑ์ รวม 41,300     บาท

ประเภทครภัุณฑ์ส านักงาน จ านวน 11,400     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายต่างๆดังต่อไปนี้

 - ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน จ านวน 5,500       บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานขนาดไม่น้อยกว่า 

91.5*457*183 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัวตัวละ 5,500 บาท  

มีมือจับชนิดบดิ มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้นคุณสมบติัตามมาตรฐาน

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (ราคาตามทอ้งถิ่น)(มี มอก.)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 189 ข้อ 1)

 - ค่าตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน จ านวน 5,900       บาท

เพือจัดซ้ือตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเล่ือน

จ านวน 1 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 40x13.5x85 ซม.

(ราคาตามทอ้งถิ่น)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 195 ข้อ 1)

ประเภท  ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 29,900     บาท

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 7,900       บาท

เพื่อจัดเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวด า

ชนิด Network แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง (27 หน้า/นาท)ี

 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600  dpi

 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 37 หน้าต่อนาท ี ppm

 -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้

 -มีหน่วยความจ า (Memmore) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB

 -มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ parallel หรือ USB 2.0  

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
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 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเคร่ือข่าย (Network InterFace) 

แบบ10/100 Base -Tหรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

หรือสามารถใช้งานผ่านเคร่ือข่ายไร้สาย (Wifi)ได้

 -สามารถใช้ได้กับ A4  Letter  legal  และ cuttom 

โดยถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560

ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 196 )

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 22,000      บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล

แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 22,000  บาท

(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CpUX ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 core)จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

1 ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 

โดยมีความเร็วสัญญาญนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHzและมีหน่วย

ประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processinng Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ

2 ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Mrmory ขนาดไม่น้อยกว่า6 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนากาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือดีกว่า ดังนี้

1 เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ

2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

3 มีกน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บา้นแผงวงจรหลัก 

แบบ Onboard Graphicsที่มีความสารรถในการใช้หน่วยความ
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จ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

 - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD - RW หรือ ดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000

Base -T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 -มีแปน้พิมพ์และเมาส์

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560

ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 196)
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) รวม 7,419,960    บาท

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (กองช่าง)(00241) รวม 5,134,960    บาท

งบบุคลากร รวม 2,419,260    บาท

หมวดเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,419,260    บาท

 ประเภท  เงนิเดือนพนักงาน จ านวน 926,880       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือน และเงินปรับปรุงอัตราเงินเดือนแก่พนักงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง  นายช่างโยธา

นายช่างไฟฟ้า

ประเภท เงนิประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่ง  ใหแ้ก่ ผู้อ านวยการกองช่าง

 ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 1,298,280    บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  เงินปรังปรุงค่าตอบแทน 

พนักงานจ้างต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  /พนักงานขับรถยนต์

คนสวน/ผช.ช่างไฟฟ้า/ผช.ช่างโยธา/ผช.จนท.ประปา

พนักงานผลิตน้ าประปา 2 คน/ผู้ช่วยช่างส ารวจ/ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ประเภท เงนิเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 152,100       บาท

เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวใหแ้ก่พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้างต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  /พนักงานขับรถยนต์

คนสวน/ผช.ช่างไฟฟ้า/ผช.ช่างโยธา/ผช.จนท.ประปา

พนักงานผลิตน้ าประปา 2 คน /ผู้ช่วยช่างส ารวจ/ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
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งบด าเนินงาน รวม 2,588,000    บาท

หมวดค่าตอบแทน รวม 132,000       บาท

ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น จ านวน 30,000        บาท

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

 - ค่าตอบแทนผู้ปฎบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์

แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ 

เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเปน็คร้ังคราว เงินรางวัล

ใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ

ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000        บาท

 - ค่าตอบแทนการปฎบิติังานนอกเวลาราชการ

เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนปฏบิติังานนอก

เวลาราชการใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธ์ิได้รับ

ประเภท  ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000        บาท

 - ค่าเช่าบา้น

เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล

ในส ากองช่าง ผู้มีสิทธิเบกิได้ตามระเบยีบที่ก าหนด   

เช่น ผอ.กองช่าง,นายช่างโยธาช านาญงาน,นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน

ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000        บาท

 - เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าช่วยเหลือการศึกษาบตุรใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า
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 หมวดค่าใช้สอย รวม 1,645,000    บาท

 ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบรกิาร จ านวน 575,000       บาท

 -ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีน จ านวน 75,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบยีนและค่าธรรมเนียม 

เช่น ศาล  ค่าตรวจคุณภาพน้ าหรือส่ิงต่างๆ 

ค่าธรรมเนียมไฟ้ฟ้า ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนต่างๆ

พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง

และผู้ที่มีสิทธิในการเข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯ

 -ค่าจ้างเหมาบริการ  ได้แก่  ค่าจ้างเหมา เช่น จ านวน 500,000        บาท

จ้างเหมาจดมาตรวัดน้ าและค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ จ านวน 70,000        บาท

ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

พนักงาน/พนักงานจ้างเช่นค่าที่พัก ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ  ฯลฯ

ประเภท ค่าบ ารงุรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 1,000,000    บาท

 - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  

 เช่น อาคาร  ส านักงาน อาคารศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กของอบต.บา้นเหล่า ประปาถ่ายโอนให ้อบต.บา้นเหล่า

ถนน ฝาย ฯลฯ และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ 
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หมวดค่าวัสดุ รวม 611,000       บาท

ประเภท วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000        บาท

 -ค่าวัสดุส านักงาน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ หมึก

 ดินสอ เปก็ ปากกา คลิป ตรายาง ไม้บรรทดั ฯลฯ

ประเภท   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 170,000       บาท

 - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า 

เคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ี  เทปพันสายไฟ 

หลอดไฟฟ้าสวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ

 ประเภท วัสดุก่อสรา้ง จ านวน 200,000       บาท

 - วัสดุก่อสร้าง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ทนิเนอร์ 

สี แปรงทาสี ทรายอิฐ หนิ ปนูฯลฯ

ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000        บาท

 - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน 

น้ ามันเบรก หวัเขียน ไขควงตลับลูกปนื แม่แรง กุญแจปากตายฯลฯ

 ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000       บาท

 - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น้ ามันดีเซล 

น้ ามันเบนซิล น้ ามันเคร่ือง จารบฯีลฯ
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 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000        บาท

 - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

เพื่อจ่ายเปน็ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เช่นไม้อัด สี 

กระดาษบนัทกึข้อมูล แผ่นจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ

 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000        บาท

 - วัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บนัทกึข้อมูลหวัพิมพ์

หรือแบบพิมพ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก

ส าหรับเคร่ืองพิพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ฯลฯ

ประเภท  วัสดุส ารวจ จ านวน 6,000          บาท

 - วัสดุส ารวจ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุส ารวจ ค่าบนัไดอลูมิเนียม 

ประเภท วัสดุอ่ืนๆ จ านวน 25,000        บาท

 -  วัสดุอื่นๆ

 เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุอื่นๆ  เช่น  มิเตอร์น้ า  มิเตอร์ไฟฟ้า 

ตะแกรงกันสวะ หวัเชื่อมแก็ส  หวัวาล์เปดิ-ปดิแก็ส  ฯลฯ

หมวดค่าสาธารณูปโภค จ านวน 200,000       บาท

ประเภท ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000       บาท

 - ค่าไฟฟ้า  

เพื่อจ่ายเปน็ค่าไฟฟ้าส าหรับงานประปาหมู่บา้นที่ถ่ายโอน

ให ้อบต.บา้นเหล่า 
 

  



 

 

110

งบลงทุน รวม 127,700       บาท

หมวดค่าครภัุณฑ์ รวม 127,700       บาท

ประเภท ครภัุณฑ์ส านักงาน จ านวน 37,600        บาท

 -โต๊ะท างาน จ านวน 8,000           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน จ านวน 2 ตัวๆละ 4,000 บาท

ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 80x ยาว 150 x สูง 75 ซม.   มี 1 ล้ินชัก

1 ตู้เก็บเอกสารด้านขวาและ 1 ตู้เก็บเอกสารด้านซ้าย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 198)

 - เก้าอี้ท างาน จ านวน 9,600           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเก้าอี้ท างาน จ านวน 4 ตัวๆละ 2,400 บาท 

ขนาดไม่น้อยกว่า 56 ×48× 95  ซม.บดุ้วยฟองน้ าพร้อมทา้วแขน 

ปรับสูงต่ าด้วยเกลียว 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 198)

 -เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 20,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนัง 

ขนาด 15,000 บทียีู จ านวน 1  เคร่ืองๆละ 20,000บาท

1 ขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 บทียีู

2 ราคาที่ก าหนดเปน็ราคาที่รวมค่าติดต้ัง

3 เคร่ืองปรับอากาศที่มึความสามรถในการท าความเย็น

ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ้ฟ้าเบอร์ 5

4 ต้องเปน็เคร่ืองปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด

ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

5 เคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาค

ฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้

 -ชนิดต้ังพื้นหรือแขวน

 -ชนิดติดผนัง  ส าหรับชนิดตู้ต้ังพื้น เปน็เคร่ืองปรับอากาศ ที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

6 มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์
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7 การจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศขนาดอื่นๆใหเ้ปน็ไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาติ คร้ังที่ 3/2559 (คร้ังที่ 57) 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

โดยใหพ้ิจารณาด้านราคา โดยฝช้หลักการเปรียบเทยีบคุณสมบติัคือ

 -ถ้าจ านวนบทียีูเทา่กัน ใหพ้ิจารณาเปรียบเทยีบจ านวนวัตต์

ที่น้อยกว่า

 -ถ้าจ านวนบทียีูไม่เทา่กัน ใหน้ าจ านวนบทียีูหารด้วยจ านวนวัตต์

(บทียีูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER  ถ้าค่าของ  EER  สูง

ถือว่าเคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 204)

ประเภท ครภัุณฑ์โรงงาน จ านวน 15,000        บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือแม่แรงตะเฆ่ ขนาด 3 ตัน   

1.เปน็แม่แรงแบบตะเฆ่ มีด้ามคันโยกแบบมือถือ    

2.ทกุขนาดที่ก าหนดเปน็ขนาดที่สามารถยกหรือ

รับน้ าหนักได้ขั้นต่ า

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 204)

ประเภท ครภัุณฑ์คอมพิวเตอร ์                                   จ านวน 75,100        บาท

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์                                    จ านวน 22,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล

แบบที่ 1 จ านวน 1 เคร่ือง (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CpUX ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก

(4 core)จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือดีกว่า ดังนี้

 - แม่แรงตะเฆ่
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1 ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB 

โดยมีความเร็วสัญญาญนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHzและมีหน่วย

ประมวลผลด้านกราฟิก(Graphics Processinng Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ

2 ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Mrmory ขนาดไม่น้อยกว่า6 MB

ต้องมีความเร็วสัญญาณนากาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz

 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง

หรือดีกว่า ดังนี้

1 เปน็แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า

ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GBหรือ

2 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics  Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า

หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

3 มีกน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บา้นแผงวงจรหลัก 

แบบ Onboard Graphicsที่มีความสารรถในการใช้หน่วยความ

จ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB

 - มีหน่วยความจ าหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ

ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Disk  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า

120 GB จ านวน 1 หน่วย

 - มี DVD - RW หรือ ดีกว่า  จ านวน 1 หน่วย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000

Base -T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 -มีแปน้พิมพ์และเมาส์

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560

ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 200)
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 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จ านวน 21,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก

ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้

 1ในกณีทีม่ีหนว่ยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกว่า 

2 MB ต้องมีความเร็ซสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า

2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก

(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ

2 ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  

ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz  และมีเทคโนโลยี

เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ

ในการประมวลผลสูง

 - มีหนว่ยความจ าหลัก(RAM)ชนดิ DDR 3 หรือดีกว่า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB

 - มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive)ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า 

1 TB จ านวน 1 หนว่ยหรือชิด Solid State Disk  ขนาดความจุไม่นอ้ยกว่า

120 GB  จ านวน 1 หน่วย

 - มีจ าภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Piel

และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

 - มี DVD-RWหรือดีกว่า 1 หน่วย

 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ10/100/1000

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 - สามารถใช้งาน WiFi (802.11b,g,n)และBluetooth ได้เปน็อย่างน้อย

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560

ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 201)
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 - เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 12,000         บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือแบบ LED สี

แบบ Network  จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้

 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท(ีppm)

 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)

 -มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

 -สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าทอัตโนมัติได้

 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)แบบParallelหรือ UBS 2.0 

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Znetwork Interface)

แบบ 10/100 Base-Tหรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า

1 ช่องทาง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย(WiFi)ได้

 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,LegalและCustom โดยมีถาดใส่

กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560

ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 200)

 - เคร่ืองพิมพ์แบบหมึกฉีดหมึก จ านวน 7,900           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 

ส าหรับกระดาษขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง รายละเอียดดังนี้

 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200dpi

 -ใช้เทคโนโยลีแบบพ่นหมึก (Inkjet)

 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าสกหรับกระดาษขนาด A4 

ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาท(ีppm)หรือ 10.2 ภาพต่อนาท(ีipm)

 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า

17 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 8.1 ภาพต่อนาท ี(ipm)
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 -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 -สามารถใช้ได้กับ A3,A4,Letter,LegalและCustom

โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560

ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 200)

 -เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จ านวน 6,600           บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด

LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 3,300 บาท

รายละเอียดดังนี้

 -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

 -มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท(ีppm)

 -มีหน่วยความจ า(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

 -มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบParallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

 -สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,LegalและCustom โดยมีถาดใส่

กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560

ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 200)
 

  



 

 

116

 -เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 5,600 บาท

 เพื่อจ่ายเปน็เคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800 va จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 2,800 บาทมีรายละเอียดดังนี้

 -มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 va (480 Watts)

 -สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าป ีพ.ศ.2560 ณ  วันที่ 21 เมษายน 2560)

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 201)

งานไฟฟ้าและถนน  (00242) รวม 2,285,000    บาท

หมวดเงนิอุดหนุน รวม 2,285,000    บาท

งบเงนิอุดหนุน รวม 2,285,000    บาท

ประเภท  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ รวม 2,285,000    บาท

เพื่อจ่ายในการอุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ตามประกาศกรรมการ

กระจายอ านาจ ตามหนังสือที่ ลว 23 พฤศจิกายน 2552  และการต้ังงบประมาณรายจ่าย

และการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของ อปท. ตามหนังสือด่วนมาก ที่ มท. 0808.2/ว 74 

ลงวันที่ 8 มกราคม 2553  และเปน็กรณีที่องค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นเปน็ผู้ร้องขอใหก้ารไฟฟ้า

มาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศ กกถฯ จึงไม่ต้องขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

กระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับจังหวัดแต่อย่างใด  ความนัยตามหนังสือที่ นร 0107

เพื่อด าเนินงานตามโครงการดังต่อไปนี้

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บา้น หมู่ 1 จ านวน 330,000        บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 2 จ านวน 300,000        บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 3 จ านวน 450,000        บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ่าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 จ านวน 30,000         บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 7 จ านวน 80,000         บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บา้น หมู่ 8 จ านวน 160,000        บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู1่1 จ านวน 240,000        บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมุ่บา้น หมู่ 12 จ านวน 90,000         บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 15 จ านวน 155,000        บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 16 จ านวน 350,000        บาท

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 17 จ านวน 100,000        บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าสว่างแดนดินฯ
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ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) รวม 530,000 บาท

งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 530,000   บาท

งบด าเนินงาน รวม 530,000   บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 530,000   บาท

 ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จ านวน 530,000   บาท

ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมพลังพลิกฟื้นผืนปา่.. จ านวน 20,000     บาท

ปา่ไม้มั่นคง ประชาชนมั่งค่ังอย่างยั่งยืน "

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

"รวมพลังพลิกฟื้นผืนปา่. ปา่ไม้มั่นคง ประชาชนมั่งค่ังอย่างยั่งยืน "

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 153  ข้อ 1  ส านักปลัด)

โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 20,000     บาท

หมู่บา้นต้นแบบ ต าบลบา้นเหล่า หมู่ที่ 2,3,13

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพื่อใหป้ระชาชน

ได้รู้ด้านเศรษฐกิตพอเพียง

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 

หน้า 119  ข้อ 19  กองสวัสดิการฯ)

โครงการเล้ียงโคกระบอื หมู่ที1่-17 จ านวน 20,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเล้ียงโคกระบอื

หมู่ที่ 1-17 เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้เชิงวิชาการ

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564

 หน้า 112  ข้อ 5  ส านักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมดอกไม้จันหอม หมู่ที่ 1-17 จ านวน 20,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมดอกไม้จันหอม

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า114 ข้อ 10

 กองสวัสดิการฯ)

โครงการสืบสานภมูิปญัญาจักสาน ผู้สูงอายุ ต าบลบา้นเหล่า จ านวน 20,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการสืบสานภมูิปญัญาจักสาน

ผู้สูงอายุ ต าบลบา้นเหล่า ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ใน

การพัฒนาฝีมือ

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า111 ข้อ 3

 กองสวัสดิการฯ)

โครงการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีปี จ านวน 20,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการบรูณาการแผนชุมชน

และแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ี (ปรากฎในแผนพัฒนา

ทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 116 ข้อ 13  ส านักปลัด)  

โครงการเสริมสร้างการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต จ านวน 20,000     บาท

ในการปฏบิติัราชการ

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทจุริตในการปฏบิติัราชการขององค์กร เช่น

คณะผู้บริหาร, สมาชิกฯ ,จนท.,พนง.จ้าง

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 120  ข้อ 20  ส านักปลัด)

โครงการฝึกอบรมกฎหมายแก่ผู้น าชุมชนและประชาชน จ านวน 20,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกฎหมายแก่ผู้น า

ชุมชนและประชาชนต าบลบา้นเหล่าหมู่ที่ 1-1 เช่น คณะผู้บริหาร

สมาชิกฯ,จนท.พนง.จ้าง,ก านันผูใหญ่บา้น,ประชาชนในพื้นที่

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 121  ข้อ 22  ส านักปลัด)
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โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 20,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

และกิจกรรมอบรมประชาสัมพันธ์ประชาธิปไตยในชุมชน

ใหก้ับคณะผู้บริหาร,สมาชิกฯจนท.พนง.จ้าง,ประชาชนในพื้นที่

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 

หน้า 122 ข้อ 23  ส านักปลัด)

โครงการสานสายใย ใส่ใจ สุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุ จ านวน 100,000    บาท

ต าบลบา้นเหล่า 

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการสานสายใย ใส่ใจ สุขภาพกาย

สุขภาพใจ ผู้สูงอายุ ต าบลบา้นเหล่า 

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 

หน้า 115  ข้อ 12  กองสวัสดิการฯ)

โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้พิการทางสายตา จ านวน 20,000     บาท

นวดแผนไทย ต าบลบา้นเหล่า

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม

อาชีพผู้พิการทางสายตา นวดแผนไทย ต าบลบา้นเหล่า

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 111  

ข้อ 4  กองสวัสดิการฯ)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์ของช าร่วย ผู้พิการ จ านวน 20,000     บาท

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ต าบลบา้นเหล่า ประจ าปงีบประมาณ 2561

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 110  

ข้อ 2  กองสวัสดิการฯ)
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โครงการส่งเสริมอาชีพการผลิตและแปรรูปอาหารชนิดต่างๆ จ านวน 30,000     บาท

แก่ประชาชนต าบลบา้นเหล่า ประจ าปงีบประมาณ 2561

เพื่อจ่ายเปน็โครงการส่งเสริมอาชีพดังกล่าวใหก้ับประชาชน

ต าบลบา้นเหล่า ได้แก่ ข้าวต้มมัดน้อย ขนมไทย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 

หน้า 110  ข้อ 2  กองสวัสดิการฯ)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปไม้และผลิตภณัฑ์จากไม้ จ านวน 30,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปไม้

และผลิตภณัฑ์จากไม้

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 

หน้า 110  ข้อ 2  กองสวัสดิการฯ)

โครงการประชุมเสริมสร้างประชาธิปไตยในชุมชน จ านวน 20,000     บาท

เพื่อใช้จ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมเสริมสร้าง

ประชาธิปไตยในชุมชน เช่น คณะผู้บริหาร,สมาชิกฯ,จนท.

พนง.จ้าง,ก านัน,ผู้ใหญ่บา้น,ประชาชนในพื้นที่

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 120 

ข้อ 20  ส านักปลัด)

โครงการฝึกอบรมการเล้ียงปลาในกระชัง จ านวน 40,000     บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม

การเล้ียงปลาในกระชัง

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 110

ข้อ 2  ส านักปลัด)
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โครงการฝึกอบรมกลุ่มปลูกถั่วเขียวแปรรูปวุ้นเส้น จ านวน 20,000     บาท

เพื่อใช้เปน็ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 110

ข้อ 2  ส านักปลัด)

โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จ านวน 30,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชาชนในการส่งเสริม

และรณรงค์การการควบคุมและปอ้งกันโรคในต าบล

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564  หน้าที่ 114-115)

โครงการฝึกอบรมอาชีพการตีมีด จ านวน 40,000     บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพการตีมีด

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564  หน้าที่ 118)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) รวม 275,000   บาท

งานกีฬาและนันทนาการ (00262) (ส่วนสวัสดิการ) รวม 175,000   บาท

งบด าเนินงาน รวม 175,000   บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 175,000   บาท

ประเภท รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จ านวน 175,000   บาท

ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาสีส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 25,000      บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในโครงการกีฬาสีส าหรับเด็กเล็ก 

ในสังกัด อบต.บา้นเหล่า ประจ าปงีบประมาณ 2560

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 5)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา จ านวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา 

ส าหรับบคุลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 -2564 หน้า 123 ข้อ 3)

โครงการแข่งขันกีฬายุวชน  เยาวชน  ต าบลบา้นเหล่า จ านวน 100,000    บาท

เพื่อใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาส าหรรับประชาชนต าบลบา้นเหล่า

ตามกลุ่มอายุ ได้แก่ ยุวชน เยาวชน พ่อบา้น แม่บา้น ฯลฯ

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 -2564 หน้า 123 ข้อ 1)

(กองสวัสดิการ)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน(ส่วนสวัสดิการ/ส านักปลัด/การศึกษา) รวม 100,000   บาท

งบด าเนินงาน รวม 100,000   บาท

หมวดค่าใช้สอย รวม 100,000   บาท

ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติ จ านวน 100,000   บาท

ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา วัฒนธรรม ทอ้งถิ่น จ านวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีทางศาสนา  

วัฒนธรรมทอ้งถิ่น ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีบญุบั้งไฟ วันส าคัญของศาสนาและประเพณีต่างๆ   ฯลฯ

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561 -2564 หน้า 125 ข้อ 3)
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ด้านการเศษฐกิจ (00300)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) รวมทั้งสิ้น 4,280,000 บาท

งานก่อสรา้งโครงสรา้งพ้ืนฐาน (00312) รวม 4,280,000 บาท

งบลงทุน รวม 4,280,000 บาท

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง

ประเภท  ค่าก่อสรา้งสิ่งสาธารณูปโภค รวม 650,000    บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างต่างๆ การระบายน้ า ระบบการขนส่ง และ

การอื่นที่เกี่ยวข้องซ่ึงด าเนินการในระดับพื้นดิน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค ดังนี้

โครงการก่อสร้างปา้ยส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 50,000      บาท

บา้นเหล่า (ส านักงานใหญ)่

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปา้ยส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

บา้นเหล่า  ดังรายละเอียดประมาณการแนบทา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564

หน้า 145  ข้อ 38  )

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์สวนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 17 จ านวน 100,000    บาท

เพื่อเปน็ค่าช้าจ่ายในการปรับปรุงภมูิทศิน์สวนสาธารณประโยชน์

บริเวณปู่ตา บา้นเหล่าพัฒนา หมู่ 17

ดังรายละเอียดประมาณการแนบทา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564

 หน้า 136  ข้อ 32  )

โครงการก่อสร้างตลาดสดประจ าต าบลบา้นเหล่า จ านวน 500,000    บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตลาดสดประจ าต าบล

ดังรายละเอียดประมาณการแนบทา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564

 หน้า 137  ข้อ 24  )



 

 

125

โครงการ หมู่ที่ 1-17 จ านวน 3,630,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น จ านวน 300,000    บาท

บา้นค าเม็ก หมู่ 4  ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 110 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

550 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น จ านวน 300,000    บาท

บา้นหนองแวง หมู่ 5  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 135 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

540 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ช่วงที่ 1 จ านวน 160,000    บาท

บา้นดงบาก หมู่ 6  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 73 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

292 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ช่วงที่ 2 จ านวน 140,000    บาท

บา้นดงบาก หมู่ 6  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 64 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

256 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น จ านวน 220,000    บาท

บา้นโพนบก หมู่ 7  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

400 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ช่วงที่ 1 จ านวน 75,000      บาท

บา้นหนองผือ หมู่ 8  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 45  ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

135 ตร.ม.  ตามแบบ อบต.บา้นเหล่าก าหนด

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ช่วงที่ 2 จ านวน 75,000      บาท

บา้นหนองผือ หมู่ 8  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 45  ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

135 ตร.ม.  ตามแบบ อบต.บา้นเหล่าก าหนด

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ช่วงที่ 1 จ านวน 300,000    บาท

บา้นค าเม็ก หมู่ 9  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 180 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

540 ตร.ม. และวางทอ่ระบายน้ า คสล.ขนาดØ 0.30×1.00 ม. จ านวน 5 ทอ่น

ตามแบบ อบต.บา้นเหล่าก าหนด พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ช่วงที่ 2 จ านวน 25,000      บาท

บา้นค าเม็ก หมู่ 9  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 7.5 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

37.50 ตร.ม. ตามแบบ อบต.บา้นเหล่าก าหนด

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127

โครงการก่อสร้างประปาภายในหมู่บา้น บา้นหนองแวง หมู่ 10 จ านวน 410,000    บาท

ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงขนาดความจุ 10 ลบ.ม. ความสูงหอถัง 12.00 เมตร

พร้อมระบบสูบ/จ่ายน้ า  รายละเอียดตามแบบ กสข.16 และตามแบบ

อบต.บา้นเหล่าก าหนด

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น จ านวน 140,000    บาท

บา้นโพนบก หมู่ 11  ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 64  ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

256 ตร.ม. พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปในหมู่บา้นช่วงบน จ านวน 235,000    บาท

บา้นดงบาก หมู่ 12 ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึก 0.58 ม. ยาว 135 ม.

พร้อมฝาปดิ ขนาดกว้าง 0.25 ม. ยาว 0.46 ม. หนา 0.10 ม.

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 135 ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต บา้นเหล่า

พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 126

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น จ านวน 240,000    บาท

บา้นเหล่าอุดม หมู่ 13  ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 143 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.3 ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 

429 ตร.ม.  และวางทอ่ระบายน้ า คสล. ขนาดØ 0.30×1.00 จ านวน 5 ทอ่น

พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 127

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บา้น บา้นเหล่าอุดม หมู่ 13 จ านวน 60,000      บาท 

ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาวเฉล่ีย 140 ม. มีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 

850 ลบ.ม. พร้อมเกล่ียแต่งใหเ้รียบร้อย และวางทอ่ระบายน้ า คสล.

ขนาด Ø0.30×1.00 จ านวน 5 ทอ่น  ตามแบบ อบต.บา้นเหล่าก าหนด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายในหมู่บา้น จ านวน 300,000    บาท

บา้นดงบาก หมู่ 14  ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.45 ม. ลึกเฉล่ีย 0.45 ม. 

ยาวเฉล่ีย 200 ม. ตามแบบ อบต.บา้นเหล่า พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 126
 

 



 

 

128

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าส าเร็จรูปภายในหมู่บา้น จ านวน 150,000    บาท

บา้นดงบงั หมู่ 15  ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.45 ม. ลึกเฉล่ีย 0.45 ม. 

ยาวเฉล่ีย 200 ม. พร้อมฝาปดิ ขนาดกว้าง 0.52 ม. ยาว 0.10 ม. 

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 84 ม. ตามแบบมาตรฐาน อบต.บา้นเหล่า 

พร้อมติดต้ังปา้ยโครงการ 1 ปา้ย(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 126

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม บา้นเหล่าพัฒนา หมู่ 17 จ านวน 200,000    บาท

ขนาดกว้าง 16.00 ม. ยาว 17.00 ม. สูง 3.50 ม.  

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564) หน้า 134

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณที่ท าการอบต.บา้นเหล่า จ านวน 100,000    บาท

เพื่อเปน็ค่าช้าจ่ายในการปรับปรุงภมูิทศิน์

บริเวณที่ท าการอบต.บา้นเหล่า

ดังรายละเอียดประมาณการแนบทา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564

 หน้า 136  ข้อ 32  )

โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์บริเวณที่ศูนย์โคนมบา้นหนองแวง จ านวน 100,000    บาท

เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภมูิทศิน์บริเวณที่ท าการศูนย์โคนมบา้นหนองแวง

ดังรายละเอียดประมาณการแนบทา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564

 หน้า 136  ข้อ 32  )

โครงการก่อสร้างปอ้มยามบริเวณที่ท าการอบต.บา้นเหล่า จ านวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปอ้มยามบริเวณที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า

ดังรายละเอียดประมาณการแนบทา้ย

(ปรากฎในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564

 หน้า 146  ข้อ 41  )
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ด้านการเศรฐกิจ (00300)

แผนงานการเกษตร (00320) รวม 50,000   บาท

งานส่งเสรมิการเกษตร (00321) รวม 50,000     บาท

งบด าเนินงาน รวม 50,000     บาท

หมวดค่าวัสดุ รวม 50,000     บาท

ประเภท  วัสดุการเกษตร จ านวน 50,000     บาท

ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีปอ้งกันการก าจัดศัตรูพืช

และสัตว์ อาหารสัตว์ พันธ์ุพืช ปุ๋ย พันธ์ุสัตว์ปกีและสัตว์น้ า น้ าเชื้อพันธ์ุสัตว์ 

วัสดุเพาะช า อุปกรณ์การขยายพันธ์ุพืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก  ต้นไม้ ฯลฯ
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แผนงานการพาณิชย์  (00330) รวม 500,000  บาท

งานกิจการประปา (00332)  (กองช่าง) รวม 500,000  บาท

งบด าเนินงาน รวม 500,000  บาท

หมวดค่าวัสดุ รวม 500,000  บาท

ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ จ านวน 500,000  บาท

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 500,000  บาท

เพื่อจ่ายเปน็ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น 

สารส้ม  คลอรีน ทราย  กรวด น้ าดิบ น้ ายาแอนต้ีสเกล กรด 

ด่าง เกลือ สารกรองโรงน้ าด่ืมต่างๆ ไส้กรอง เคมีภณัฑ์ต่างๆ ฯลฯ

ด้านการเศรษฐกิจ  (00300)

 


