
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด

อําเภอ เมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 69,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,054,140 บาท
งบบุคลากร รวม 7,032,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,053,880 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

- เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
- เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
- ค่าตอบแทนประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
  จํานวน 2 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
- ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

- ค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,339,880 บาท
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 22 คน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,978,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,723,700 บาท

- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
- หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
- หัวหน้าฝ่ายบริหารทัวไป
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- นักทรัพยากรบุคคล
- นิติกร
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินครองชีพและเงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานส่วน
ตําบลผู้มีสิทธิตามหลักเกณฑ์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือน
ของพนักงานส่วนตําบล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 777,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ดังนี
   - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ภ)
   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ)
   - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ภ)
   - พนักงานขับรถยนต์ (ภ)
   - คนงานทัวไป (ท)
   - คนงานตกแต่งสวน (ภ)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินครองชีพของพนักงานจ้างทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 3,913,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 444,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ
  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้างและ
  ผู้ควบคุมงาน ฯลฯ
  จํานวน  100,000  บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง
  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตังนายก
  องค์การบริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
  ส่วนตําบล 
  จํานวน  150,000  บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเบียประชุม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียประชุมคณะกรรมการต่างๆ เช่น 
ในการประชุมต่างๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุด
ราชการสําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 2,292,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 90,000 บาท
เช่น จัดซือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายต่างๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาเครืองแม่ข่ายและ
  ดูแลโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จํานวน 7,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนทีจังหวัดปราจีนบุรี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เช่น ค่าอัดขยายภาพ ค่าจ้างเหมาทํา
อาหารเลียงงานต่างๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าดูแลและเช่าพืนทีโดเมนเนมเว็บไซด์ของอบต. จํานวน 10,000 บาท

(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 300,000 บาท
สําหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างและบุคคลทีเกียวข้อง ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าเบียประกัน จํานวน 30,000 บาท
เช่น ค่าเบียประกันรถยนต์ส่วนกลาง 
รถบรรทุกนํา รถกระเช้า ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่ารับวารสาร จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือหนังสือพิมพ์ อบต.และเอกสารเผยแพร่งาน อบต.ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินและค่าเลียงต้อนรับ
บุคคลทีมาติดต่อราชการ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม นําดืม ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ เป็นค่าเบียเลียง 
ค่าพาหนะ ค่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบทีสาธารณประโยชน์ในเขต อบต.ไม้เค็ด จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการขอออกรังวัด
ทีสาธารณประโยชน์ในเขตตําบลไม้เค็ด ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม จํานวน 600,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรม
เพือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างและบุคคล ทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นค่าปากกา 
กระดาษค่าสถานที ค่ารถยนต์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร 
ค่าของรับรอง นํา นําแข็ง ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 700,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินตามทีกฎหมายกําหนด เช่น วัสดุ ค่าตอบแทน
กรรมการ ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 
การรณรงค์ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที
และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง สภาผู้แทน
ราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภาตามความเหมาะสม ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าธรรมเนียมต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าธรรมเนียมเช่าทีสาธารณประโยชน์ตามมาตรา 
9/1 และค่าธรรมเนียมรังวัดทีดินสํานักงาน อบต.ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าธรรมเนียมศาล จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในการดําเนินการต่างๆของอบต.ไม้เค็ด
เช่น ศาลปกครอง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือสําคัญทีหลวง (นสล.) จํานวน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมออกเอกสารสิทธิหนังสือสําคัญทีหลวง 
(นสล)เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการขอออกรังวัด
ทีสาธารณประโยชน์ในเขตตําบลไม้เค็ด ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้
กระเช้า ดอกไม้ พวงมาลา ฯลฯ ในกิจกรรมวันสําคัญ
ของชาติ รัฐพิธี ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เพือเพิมพูนความรู้
เกียวกับงานบริหารบุคคล งานการเงินและบัญชี งานวินัย ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายอาหาร เครืองดืม ค่าวิทยากร สมุด คู่มือ ป้ายไวนิล
ค่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถยนต์ ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบล(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น เครืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าวัสดุ รวม 705,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ของสํานักงานต่างๆ เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ ตรายาง แบบพิมพ์ สมุดประวัติ
พนักงานส่วนตําบล ผงหมึกเครืองถ่ายเอกสารฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์วิทยุสือสาร เช่น 
ถ่านวิทยุ เสาวิทยุ อุปกรณ์อืนๆ ฯลฯ ทีเสือมสภาพ
หรือหมดอายุการใช้งาน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือสิงของ เครืองใช้ของสํานักงานต่างๆ
เช่น แปรงไม้กวาด แก้วนํา นํายาล้างจาน นํายาถูพืน
สบู่ สายฉีดนํา ก็อกนํา ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ 
รถไถ ฯลฯ เช่น ค่าแบตเตอรี  ยางนอก ยางใน
สายไมล์ หัวเทียน ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท
เพือเป็นค่านํามันเบนซิน ดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ 
สําหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนกลาง  รถไถ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือกระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้า พู่กัน
ป้ายไวนิล ไม้อัด สี ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เช่น
แผ่นซีดี แฟลชไดฟ์ เม้าท์ แป้นพิมพ์ หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุอืน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีไม่เข้าลักษณะประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 472,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท

ค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงาน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 7,000 บาท
ค่านําประปา ค่านําบาดาล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 50,000 บาท
ค่าโทรศัพท์สํานักงาน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าไปรษณีย์ ค่าส่งหนังสือเร่งด่วน ค่าส่งประกาศ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม
เช่น ค่าเช่าเว็ปไซด์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 108,560 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 108,560 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา แบบส่งเอกสารได้ครังละ 20 แผ่น จํานวน 18,000 บาท
รายละเอียดและราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 69 ข้อ 2)

- โต๊ะพับอเนกประสงค์ จํานวน 5,160 บาท
โต๊ะประชุมโฟไมก้า 4 ฟุต ขนาด 24  x 48 นิว
จํานวน 4 ตัวๆละ 1,290 บาท
ราคาตามท้องตลาด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 69 ข้อ 2)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- โทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน 10,300 บาท
โทรทัศน์ แอล อี ดี จํานวน  1  เครือง ขนาด 32 นิว
ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x1,080 พิกเซล
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจําปีพ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- เครืองตัดแต่งพุ่มไม้ จํานวน 10,200 บาท
จํานวน 1 เครืองๆละ 10,200  บาท  ขนาด 22  นิว
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

- เครืองตัดหญ้า จํานวน 13,000 บาท
เครืองตัดหญ้าแบบเข็น
จํานวน  1 เครือง ๆ ละ 13,000 บาท
รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ. 2561
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์
  (Smart Card Reader)

จํานวน 1,400 บาท

จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(ราคาตามตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

ครุภัณฑ์อืน
- ชุดเครืองเสียงเคลือนที จํานวน 38,500 บาท
จํานวน  1  ชุดๆ ละ 38,500  บาท
ประกอบด้วย
- ลําโพงคลาส D ไม่น้อยกว่า 300 w พร้อมขา  1 คู่
- เพาเวอร์มิกซ์เซอร์ไม่น้อยกว่า  8 ช่อง จํานวน 1 ชุด
- ไมค์ลอยดิจิตอล จํานวน  1 คู่
- เครืองเล่น CD  จํานวน 1 เครือง สามารถเล่น DVD VCD
  MP3 และมีช่อง USB 
- มีอุปกรณ์ครบถ้วนพร้อมใช้งาน
ราคาตามท้องตลาด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

- พัดลมอุตสาหกรรมตังพืนแบบสามขา จํานวน 12,000 บาท
พัดลมอุตสาหกรรมตังพืนแบบสามขาขนาด 24  นิว
จํานวน  5 เครือง ๆละ  2,400  บาท
ราคาตามท้องตลาด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,831,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,769,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,769,120 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,334,820 บาท

- ผู้อํานวยการกองคลัง
- หัวหน้าฝ่ายการเงิน
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานพัสดุ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิของ
พนักงานส่วนตําบล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 248,300 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภ)
- คนงานทัวไป (ท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินครองชีพของพนักงานจ้างทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 997,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 102,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันหยุดราชการ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 700,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เช่น ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จ้างทําป้ายชําระภาษี ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
สัมมนาต่างๆของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและ
บุคคลทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ฯลฯ 
ให้มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-LAAS,
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายของ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและ
บุคคลอืนทีเกียวข้อง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าทีพักและ
ค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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- โครงการฝึกอบรมเพือการพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับการปฏิบัติงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกียวกับ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิน ข้าราชการ และพนักงานส่วนตําบล เช่น
การจัดเก็บรายได้ การจัดทําแผนทีภาษี การเงินการคลัง
การพัสดุ และการปฏิบัติงานในระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (e-laas)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ จํานวน 500,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดทําหรือปรับปรุงแผนทีภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน และจัดทําข้อมูลทีดินและสิงปลูกสร้าง 
ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ตําบล(วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท) เพือใช้งานได้ตามปกติ 
เช่น เครืองปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ รถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 155,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา
สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง  สมุดประวัติพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์
หัวเทียน รถจักรยานยนต์  ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่านํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ รถจักรยานยนต์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าแผ่นซีดีหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
ตลับผงหมึก เม้าท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

ค่าไปรษณีย์ ค่าส่งหนังสือเร่งด่วน ค่าส่งประกาศ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 65,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประจําปี พ.ศ.2561)
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- เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประจําปี พ.ศ.2561)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท
เพือซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีวงเงินเกิน 5,000 
บาท เช่น คอมพิวเตอร์ แอร์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าตอบแทน อปพร.รักษาความสงบเรียบร้อย
ตําบลไม้เค็ด อํานวยความสงบเรียบร้อยศูนย์ราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี ออกตรวจปราบปรามยาเสพติดภายในตําบลปฎิบัติ
หน้าทีอืนตามทีได้รับมอบหมายและคําสังผู้บังคับบัญชา ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- การจัดกิจกรรมและโครงการในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นการปกป้องสถาบันของพระมหากษัตริย์ซึงเป็นสถาบัน
ของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งชาติและความสามัคคีของคนในชาติ
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จัดทําโครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ เช่น ทําป้ายประชาสัมพันธ์จัดซืออุปกรณ์ อบรม
สัมมนา ฯลฯ
     (ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด
ที มท 0310.4/ว2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557)
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาทําอาหาร ค่าเช่าเต็นท์ ค่านําดืม นําแข็ง
ค่าใช้จ่ายอืนๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ เพือให้พี
น้องประชาชนเกิดตระหนักมีวินัยจราจรปฏิบัติหน้าทีตามกฎหมาย
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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- โครงการสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม ชีแจงทํา
ความเข้าใจเพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตําบลไม้เค็ด เช่น ค่าอาหาร ปากกา กระดาษ วิทยากร ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028  ลงวันที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,438,520 บาท
งบบุคลากร รวม 1,018,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,018,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุง
เงินเดือนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมตามคุณวุฒิ
ของพนักงานส่วนตําบล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
- พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (ภ)
   จํานวน 1 อัตรา (รถบรรทุกนําอเนกประสงค์)
- พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (ท)
   จํานวน 1 อัตรา (รถบรรทุกนําอเนกประสงค์)
- คนงานประจํารถนํา(ท) จํานวน 2 อัตรา
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 90,000 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 1,340,420 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 840,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ
จ้างสูบนําเพือช่วยเหลือประชาชน กรณีภัยแล้ง หรือ นําท่วม
ตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ จํานวน 40,000 บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลทีเกียวข้อง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้างและบุคคลอืนทีเกียวข้องทีได้รับอนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการช่วยเหลือประชาขนตามอํานาจหน้าทีขององค์การบริหาร
   ส่วนตําบล

จํานวน 350,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
เครืองอุปโภค บริโภค อาหาร เครืองดํารงชีพ ฯลฯ 
ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที  6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบืองต้นให้แก่ประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหารค่าอาหารว่าง ค่าสถานที ค่านําแข็ง ค่านําดืม ฯลฯ
ในการฝึกอบรม
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเช่น วัสดุ อุปกรณ์ ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสถานที ค่านําแข็ง ค่านําดืม ฯลฯ
ในการฝึกอบรม
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)ใหม่หรือทบทวน จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ใหม่และทบทวน เช่น ค่าชุด อปพร.
อาหาร เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครืองจักรกลขนาดเบา 
(รถบรรทุกนํา) และรถกระเช้า (กรณีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 490,420 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 8,000 บาท

ค่าเครืองใช้สํานักงาน เช่น ปากกา กระดาษ สมุด แบบพิมพ์ 
ตรายาง สมุดประวัติพนักงานส่วนตําบล ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าแบตเตอรี ยางนอก ยางใน ฯลฯ รถบรรทุกนํา 
รถกระเช้า
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเครือง ฯลฯ รถบรรทุกนํา 
รถกระเช้า ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
ค่าจัดซือสารเคมีดับเพลิงเพือเติมถังดับเพลิงของ
องค์การบริหารส่วนตําบล และนํายาดับเพลิง
หมดอายุหรือเสือมคุณภาพ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 153,320 บาท
1. หน้ากากนิรภัยแบบท่อคู่    
    จํานวน 4 ชินๆ ละ 1,980.- บาท รวมเป็นเงิน 7,560.- บาท
    - วัสดุผลิตจากซิลิโคน หรือ วัสดุทีดีกว่า หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
       ทนทานต่อสารเคมี
     - มีสายรัดรอบศีรษะสามารถปรับระดับเพือให้เหมาะสมและกระชับกับ
       ศีรษะ             
    - สามารถป้องกันสารเคมีได้ เช่น กรด ด่าง แอมโมเนีย นํามันและ
       ฝุ่นละออง 
    - มีไส้กรองพร้อมใช้งาน
    - สามารถเปลียนไส้กรองได้
    - เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน
ราคาตามท้องตลาด (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
2. ไส้กรองอากาศ
    จํานวน 12 ชินๆละ 580.- บาท รวมเป็นเงิน 6,960.- บาท
   - เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน
ราคาตามท้องตลาด (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
3. ชุดปฏิบัติงานแบบสวมเร็ว
    จํานวน 4 ชุดๆละ 1,700.- บาท รวมเป็นเงิน 6,800.- บาท
    - ชุดปฏิบัติงานแบบสวมเร้วเป็นเสือต่อเนืองกับกางเกง ด้านหน้า
       จากเป้ากางเกงไปถึงบริเวณคอ ตอชิดยึดด้วยซิปหรือวัสดุอืนทีดีกว่า
    - ติดแถบสะท้องแสงบริเวณแขนเสือ กางเกงทังสองข้าง (ซ้าย-ขวา)
      หรือตามความเหมาะสม
    - ด้านหลังชุดปฏิบัติงานแบบสวมเร็วปักข้อความคําว่า ชุดปฏิบัติการ 
      งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ไม้เค็ด  รูปแบบ ขนาด สีตัว
      อักษรตามความเหมาะสม
ราคาตามท้องตลาด (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
4. ชุด อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
    จํานวน  60 ชุดๆ ละ 2,200 บาท รวมเป็นเงิน 132,000  บาท
ราคาตามท้องตลาด (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 39,100 บาท
1. สายส่งนําดับเพลิงขนาด 2.5  นิว 
    จํานวน 2 เส้นๆละ 8,500.- บาท รวมเป็นเงิน 17,000.- บาท
    - สายส่งนําชนิดใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester)
      ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร
    - ปลายสายท้องสองด้านมีข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5 นิว
    - เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับการรับรองมาตรฐาน BS,UL,FM,EN  หรือ
สูงกว่า
ราคาตามท้องตลาด (ตังจ่ายจากเงินรายได้)
2. สายส่งนําดับเพลิงขนาด 1.5 นิว
   จํานวน  2  เส้นๆ ละ 11,050  บาท รวมเป็นเงิน 22,100  บาท
   - เป็นยางสังเคราะห์ 3 ชัน ทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ไฟเบอร์ (Fiber)
     ตลอดทังเส้น ทังแนวตังและแนวนอนภายในเคลือบด้วยยางสังเคราะห์
     ทนสารเคมี กรด ด่าง ยาวไม่น้อยกว่า  20 เมตร 
  - ปลายสายทังสองด้านมีข้อต่อสวมเร็วชนิดทองเหลือง ขนาด 2.5 นิว 
  - เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับการรับรองมาตรฐาน BS,UL,FM,EN
    หรือสูงกว่า
ราคาตามท้องตลาด (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อืนๆทีไม่เข้าลักษณะประเภทตาม
ระเบียบวิธีการงบประมาณ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 80,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- ตู้เก็บชุดดับเพลิงและอุปกรณ์ จํานวน 39,800 บาท
จํานวน  4  ตู้ๆละ 9,950 บาท รวมเป็นเงิน  39,800  บาท 
- ตัวตู้ผลิตจากเหล็กพ่นสีแดง ประตูบานสวิง 2 บาน
  แบบมีด้ามจับและกุญแจล็อค
- ภายในมีราวแขวนชุดและชันสําหรับวางอุปกรณ์
- ขนาดตัวตู้ 0.80x1.20x0.40 เมตร ขาตู้สูง 0.10 เมตร  
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
 หน้า 69 ข้อ 2)

- ตู้เหล็ก จํานวน 14,000 บาท
จํานวน  2  ตู้ๆ ละ 7,000  บาท รวมเป็นเงิน 14,000  บาท
- ตู้เหล็ก 3 ประตู มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.90 x 0.45 x 1.80 เมตร
- มีมือจับชนิดฝัง
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
 หน้า 69 ข้อ 2)

- ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จํานวน 4,900 บาท
จํานวน  2 ตู้ๆละ 2,450  บาท  รวมเป็นเงิน  4,900  บาท
ตู้มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.91x0.30x 0.90 เมตร
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
 หน้า 69 ข้อ 2)
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- ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 8,400 บาท
จํานวน  2  ตู้ๆละ 4,200  บาท รวมเป็นเงิน 8,400  บาท
ตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 0.40 x 0.85  เมตร
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
 หน้า 69 ข้อ 2)

- โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี ระดับ ซี 2 จํานวน 7,500 บาท
จํานวน  1 ชุดๆละ 7,500  บาท 
- โต๊ะเหล็กทํางานมีขนาดไม่น้อยกว่า 0.80 x1.50 x 0.75 เมตร
- เก้าอีบุนวมแบบมีล้อเลือน
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
 หน้า 69 ข้อ 2)

- โต๊ะม้าหินพร้อมเก้าอี จํานวน 5,500 บาท
จํานวน 1 ชุดๆละ 5,500  บาท
โต๊ะม้าหินพร้อมเก้าอีประกอบด้วย
- โต๊ะยาว 1 ตัว
- เก้าอียาวแบบไม่มีพนักพิง 2 ตัว
- เก้าอีสันแบบไม่มีพนักพิง 2 ตัว
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
 หน้า 69 ข้อ 2)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 491,000 บาท
งบบุคลากร รวม 491,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 491,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 449,000 บาท

- ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- นักวิชาการศึกษา
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,517,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,031,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,031,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,451,220 บาท

ครูผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด
จํานวน  5  อัตรา
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 508,680 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 6 อัตรา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ภ)จํานวน 4 อัตรา
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ท)จํานวน 2 อัตรา
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายประจํางบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุน
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  จํานวน 441,600.- บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 67,080.- บาท)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
ค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง จํานวน 6 อัตรา
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัด
ทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

งบดําเนินงาน รวม 2,809,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,204,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนและฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ของ
ข้าราชการครู และพนักงานจ้าง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการครู พนักงานจ้างและ
ผู้เกียวข้อง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าพาหนะและ
ค่าใช้จ่ายอืน ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็กตําบลไม้เค็ด 
จํานวน 4 ศูนย์ฯ  ในการศึกษาดูงานนอกสถานที ค่าใช้จ่าย
ในการจ้างเหมารถยนต์ ค่าอาหาร ค่านําดืม ค่าวิทยากร 
วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลไม้เค็ด จํานวน 40,000 บาท
เพือให้เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลไม้เค็ด 4 ศูนย์ฯ
ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
รถยนต์ ค่าอาหาร ค่านําดืม ค่าธรรมเนียมการเข้าชม ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

จํานวน 238,000 บาท

อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหิน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมไผ่
รวมจํานวนเด็ก  133 คน ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิม ร้อยละ 5 รวม 140 คน 
    วิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 226,100.- บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 11,900.- บาท)

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 42,000 บาท

อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหิน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมไผ่
รวมจํานวนเด็ก  133 คน ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิม ร้อยละ 5 รวม 140 คน 
    วิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 39,900.- บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 2,100.- บาท)
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
   ค่าเครืองแบบนักเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 42,000 บาท

อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหิน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมไผ่
รวมจํานวนเด็ก  133 คน ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิม ร้อยละ 5 รวม 140 คน 
    วิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 39,900.- บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 2,100.- บาท)

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
   ค่าหนังสือเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 28,000 บาท

อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหิน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมไผ่
รวมจํานวนเด็ก  133 คน ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิม ร้อยละ 5 รวม 140 คน 
    วิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 26,600.- บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,400.- บาท)
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- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
   ค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 28,000 บาท

อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหิน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมไผ่
รวมจํานวนเด็ก  133 คน ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิม ร้อยละ 5 รวม 140 คน 
    วิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 26,600.- บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 1,400.- บาท)

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 686,000 บาท

อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 4 ศูนย์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหิน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมไผ่
รวมจํานวนเด็ก  133 คน ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิม ร้อยละ 5 รวม 140 คน 
    วิธีการขันตอนในการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนทีสุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/
ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 651,700.- บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 34,300.- บาท)

ค่าวัสดุ รวม 1,570,200 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ และนํายาทําความสะอาด ฯลฯ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลไม้เค็ด จํานวน 4 ศูนย์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,550,200 บาท
- เพือเป็นค่าอาหารเสริม(นม) เด็กนักเรียน จํานวน 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านแหลมหิน
2. โรงเรียนบ้านหนองเต่า
3. โรงเรียนบ้านแหลมไผ่
รวมจํานวนเด็กนักเรียน 637 คน และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิมร้อย
ละ 5 รวม 669 คนๆละ 7.37 บาทต่อวัน จํานวน 
260 วัน 
ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2560
- เพือเป็นค่าอาหารเสริม(นม) เด็กเล็กอายุ 2-5 ปี
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ไม้เค็ด
จํานวน 4 ศูนย์
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหิน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมไผ่
รวมจํานวนเด็กนักเรียน 133 คน และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิมร้อย
ละ 5 รวม 140 คนๆละ 7.37 บาทต่อวัน จํานวน 
260 วัน 
ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 1,475,400.- บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 74,800.- บาท)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 35,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

ค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน  4  ศูนย์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
ค่านําประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน  4  ศูนย์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  11:27:38 หน้า : 20/47



งบเงินอุดหนุน รวม 2,676,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,676,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
   สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

จํานวน 2,676,000 บาท

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
(สพฐ.) จํานวน 3 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านแหลมหิน
2. โรงเรียนบ้านหนองเต่า
3. โรงเรียนบ้านแหลมไผ่
รวมจํานวนเด็ก  637 คน และกําหนดแผนรองรับเด็กเพิม
ร้อยละ 5 รวม 669 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน 
ข้อมูลเด็ก ณ วันที 10 มิถุนายน 2561
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.2
/ว 3274ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับ
เงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 2,548,000.- บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 128,000.- บาท)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 399,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 309,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 140,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และวัสดุ อุปกรณ์ เข็ม ยา จ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่านําดืม ค่าอาหาร ค่านําแข็ง ค่าวิทยากร
ค่าป้าย ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายห่างไกลโรค จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่านําดืม
ค่าอาหาร และเครืองดืม ค่านําแข็ง ค่าวิทยากร ค่าป้าย ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ วิทยากร ฯลฯ 
ในการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 49,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 49,000 บาท

1. สารเคมีกําจัดยุงลาย (ทรายอะเบท) จํานวน 10 ถัง
จํานวน 36,000 บาท
2. นํายาพ่นหมอกควัน จํานวน 13 ขวด 
จํานวน 13,000 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 90,000 บาท
- อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการสาธารณสุขมูลฐาน 
เพือสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 12 
หมู่บ้านๆละ 7,500 บาท เพือเพิมศักยภาพด้านสาธารณสุข 
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ
    ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ที มท 
0891.3/ว1501 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2558 
    หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3
/ว 73 ลงวันที 14 มกราคม 2557 เรือง แนวทางการใช้จ่าย
เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับสนับสนุนการบริหารสาธารณสุข 
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,470,270 บาท
งบบุคลากร รวม 2,287,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,287,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,316,760 บาท

- ผู้อํานวยการกองช่าง
- หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
- วิศวกรโยธา
- เจ้าพนักงานธุรการ
- นายช่างโยธา
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและ
เงินเพิมตามคุณวุฒิของพนักงานส่วนตําบล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 794,280 บาท
เพือเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทีปฏิบัติงาน จํานวน 7 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภ) จํานวน 1 อัตรา
- คนงานทัวไป (ท) จํานวน 6 อัตรา
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท
เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบดําเนินงาน รวม 998,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 494,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 382,500 บาท

เพือเป็นค่าตอบแทนผู้รับรองแบบก่อสร้างหรือ
ผู้ออกแบบก่อสร้าง โครงการก่อสร้างต่างๆ
ของ อบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
เพือเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ในวันหยุดราชการ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลน 
ถ่ายพิมพ์เขียวต่างๆ ค่าจ้างเหมากรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ
ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ จํานวน 50,000 บาท
เป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียนและฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ
ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและบุคคลทีเกียวข้อง
ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- ค่าเบียประกัน จํานวน 30,000 บาท
เป็นค่าเบียประกันภัยรถยนต์ อบต.เช่น รถบรรทุกขยะมูลฝอย
รถกระบะ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคลทีเกียวข้อง 
เพือเป็นค่าเบียเลียง ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอืนๆ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ 
และครุภัณฑ์ต่างๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
(รายการซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ทีมีวงเงินไม่เกิน 5,000บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 282,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เครืองใช้ต่างๆ เช่น
ปากกา ดินสอ สมุด ตรายาง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า สวิทต์ สตาร์เตอร์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 14,000 บาท
1. เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ นํามันทาไม้
    ทินเนอร์ ตะปู ค้อน  คีม ท่อนํา เลือย ฯลฯ
    จํานวนเงิน 10,000 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
2. เทปวัดระยะ  จํานวน 1 อัน 
    จํานวนเงิน 4,000 บาท
    รายละเอียด ดังนี
    - สายเทปทําด้วยวัสดุ  ไฟเบอร์กลาส
    - เทปมีความยาว  50 เมตร
    - มีตัวเลขบอกทุกระยะ 10 เซนติเมตร  
       และขีดแบ่งย่อยทุกๆ 1 เซนติเมตร
    - มีหน้ากว้างของเทปไม่เกิน 6 มิลลิเมตร และหนา 2 มิลลิเมตร
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือแบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์
หัวเทียน รถบรรทุก  รถกระบะ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 8,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือกระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้า ไม้อัด 
ป้ายไวนิล สี ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นซีดี จานบันทึก
ข้อมูล เม้าท์ แป้นพิมพ์ หมึกเครืองพิมพ์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดซือทราย กระสอบปุ๋ย เชือก ฯลฯ 
เพือทําโครงการฝายกระสอบทราย ป้องกันภัยแล้ง แก้ไขปัญหา
นําน้อยในหน้าแล้งเพือช่วยเหลือชาวสวนให้มีนําใช้ตลอดฤดูแล้ง
ดําเนินการไม่น้อย 4 จุด แล้วแต่สถานการณ์
จํานวน 50,000 บาท
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 2,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท

ค่าไปรษณีย์ ค่าส่งหนังสือเร่งด่วน ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบลงทุน รวม 2,184,730 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,184,730 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
- เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
  ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)

จํานวน 64,800 บาท

ขนาด 24,000 บีทียู
จํานวน  2 เครือง
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2561)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
 หน้า 69 ข้อ 2)

- โต๊ะสําหรับวางคอมพิวเตอร์พร้อมเครืองปรินเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
จํานวน  3  ชุด
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
 หน้า 69 ข้อ 2)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 957,000 บาท
- ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า
   2,400 ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า
   110 กิโลวัตต์ ขับเคลือน 4 ล้อ
  - แบบดับเบิลแค็บ
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
 หน้า 71 ข้อ 10)

ครุภัณฑ์โรงงาน
- เครืองเจีย/ตัด  แบบมือถือ จํานวน 2,580 บาท
จํานวน  1  เครือง
- เครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาดแผ่นเจียร/ตัด 4 นิว
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 700 วัตต์
   ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 9,000 รอบต่อนาที
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

- เครืองตัดไฟเบอร์ จํานวน 6,950 บาท
จํานวน  1  เครือง
- เครืองตัดไฟเบอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิว
- ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 วัตต์
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)
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- ตู้เชือม จํานวน 7,900 บาท
จํานวน  1  เครือง
- ตู้เชือมแบบพกพาใช้กับกระแสไฟฟ้าบ้าน 220 โวล์
- มีชุดอุปกรณ์พร้อมสําหรับการใช้งาน ได้แก่ สายเชือม สายดิน
  หัวเชือม และหน้ากาก
- มีพัดลมระบายความร้อนทีตู้เชือม
- กระแสไฟเชือมได้ไม่น้อยกว่า 300 แอมป์
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

- สว่านไขควง จํานวน 3,600 บาท
จํานวน  1  เครือง
- สว่านไขควงแบบไร้สาย  ใช้แบตเตอรีขนาดไม่น้อยกว่า
  12 โวล์ 2 ก้อน
- มีอุปกรณ์พร้อมสําหรับการใช้งาน ได้แก่ แท่นชาร์ท ดอกสว่าน
  ดอก ชุดไขควง กล่องใส่อุปกรณ์
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

ครุภัณฑ์สํารวจ
- กล้องระดับ จํานวน 34,000 บาท
จํานวน  1  ชุด
- กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย 30 เท่า
(รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 2
  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 60,000 บาท

จํานวน  2  ชุด
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประจําปี พ.ศ.2561)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

- เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา
  ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที)

จํานวน 23,700 บาท

จํานวน  3  เครือง
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประจําปี พ.ศ.2561)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)

- เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)
  สําหรับกระดาษขนาด A3

จํานวน 14,200 บาท

จํานวน  2  เครือง
คุณลักษณะพืนฐานตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(ราคาตามเกณฑ์ราคากลางฯ ประจําปี พ.ศ.2561)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 หน้า 179 ข้อ 1)
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- รายจ่ายเพือซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 1,000,000 บาท
กรณีทีมีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
เพือซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ รถยนต์
รถจักรยานยนต์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานไฟฟ้าถนน รวม 12,934,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 200,000 บาท

เป็นค่าจัดซือทราย หิน ลูกรัง ปูน ยางมะตอย ฯลฯ
เพือไว้ซ่อมแซมถนนทีเป็นหลุมเป็นบ่อเล็กน้อย
ถนนคอนกรีตทีเป็นหลุม ถนนลาดยางทีเป็นหลุม
มาดําเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้เหมือนเดิม
เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 12,104,500 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 12,104,500 บาท
อาคารต่าง ๆ
- โครงการถมทีดินสาธารณะประโยชน์พร้อมก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
  ภายในหมู่บ้านจัดสรร  มทบ.12 หมู่ที 10  บ้านเกาะเค็ดนอก

จํานวน 497,500 บาท

สภาพเดิม
เป็นทีดินยังไม่ได้ถมปรับพืนทีและไม่มีศาลาเอนกประสงค์ได้
สภาพใหม่
ถมดินปรับทีสาธารณะประโยชน์ พร้อมก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 15 เมตร หรือพืนทีใช้สอยไม่น้อยกว่า 120
ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน 380,595.59 บาท
และค่า FACTOR F 1.3074 จํานวน 116,995.08 บาท พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 497,590.68 บาท ปรับ
ราคาให้เหมาะสม จํานวน 497,500.- บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 44 ข้อ 62)
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
- โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที 11 บ้านอ่าวพยอม สายเสาส่ง
  สัญญาณดีเทคหลังวิทยาลัยแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

จํานวน 319,600 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร  ยาว 185 เมตร ถนนมีลักษณะเป็นหลุม
เป็นบ่อประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนนถนนคอนกรีต กว้าง 3 เมตร  ยาว 185 เมตร หนาเฉลีย 0.15
เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร  หรือตามสภาพพืนที
หรือมีพืนทีถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็นเงินจํานวน 231,273.01 บาท และค่า FACTOR F 1.3822
 จํานวน
88,392.54 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน
319,665.55 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 319,600.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 51 ข้อ 71)

- โครงการก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที 11  บ้านอ่าวพยอม สายบ้าน
  นายด้วง  เอือเฟือ

จํานวน 490,100 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร  ยาว 380 เมตร ถนนมีลักษณะเป็นหลุม
เป็นบ่อประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนนถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร  ยาว 215 เมตร หนาเฉลีย 0.15
เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนที หรือ
มีพืนทีถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 858 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็นเงินจํานวน 354,610.66 บาท และค่า FACTOR F 1.3822
จํานวน 135,532.19 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็น
เงินทังสิน 490,142.85 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 490,100.-
บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 50 ข้อ 71)

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8  บ้านแหลมไผ่  สายบ้าน
  นายเจริญฤทธิ  เจริญรบ  ถึงหนองทางควาย

จํานวน 257,700 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กว้างเฉลีย 5 เมตร  ยาว 113 เมตร ถนนมีลักษณะเป็น
หลุมเป็นบ่อประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 113 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนที หรือมี
พืนทีถนนคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็นเงินจํานวน 186,448.79 บาท และค่า FACTOR F 1.3822
พร้อมป้ายโครงการ จํานวน 1 ป้าย จํานวน 71,260.72 บาท รวมเป็น
เงินทังสิน 257,709.51 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 257,700.-
บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 39 ข้อ 53)
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- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10  บ้านเกาะเค็ดนอก  ซอยมุสลิม จํานวน 315,200 บาท
สภาพเดิม
ช่วงที 1  เป็นถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 69 เมตร ถนนมีลักษณะเป็น
หลุมเป็นบ่อประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
ช่วงที 2  เป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร ถนนมีลักษณะเป็น
หลุมเป็นบ่อประชาชน ทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
ช่วงที 1  เป็นถนนถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 69 เมตร หนาเฉลีย
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลีย ข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพ
พืนที หรือมีพืนทีถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 276 ตารางเมตร ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็นเงินจํานวน 115,427.44 บาท และค่า FACTOR F 1.3822
จํานวน 44,116.36 บาท รวมเป็นเงินทังสิน 159,543.80 บาท ปรับ
ราคาให้เหมาะสม จํานวน 159,500.- บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
ช่วงที 2  เป็นถนนถนนคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 78 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพืนที หรือมีพืนทีถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 273 ตารางเมตร ค่า
วัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน 112,662.05 บาท และค่า FACTOR F
1.3822 จํานวน 43,059.44 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย
รวมเป็นเงินทังสิน 155,721.49 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน
155,700.- บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 315,200.- บาท ตามแบบ
แปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 48 ข้อ 60)

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 บ้านเนินอีแจน  สายบ้าน
  นายเสงียม  สวน ถึงเขตติดต่อหมู่ที  11 บ้านอ่าวพยอม

จํานวน 291,800 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กว้างเฉลีย 5 เมตร  ยาว 128 เมตร ถนนมีลักษณะเป็น
หลุมเป็นบ่อ ประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 128 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนที หรือมี
พืนทีถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง เป็น
เงินจํานวน 211,120.69 บาท และค่า FACTOR F 1.3822 จํานวน
80,690.32 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน
291,811.01 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 291,800.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 12 ข้อ 11)
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- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 3  บ้านเกาะเค็ดใน  สายบ้านนายชัน   
   ทรงอินทร์ ถึงบ้านนายวิเชียร  ราชพลี

จํานวน 823,000 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กว้างเฉลีย 5 เมตร  ยาว 360 เมตร ถนนมีลักษณะเป็น
หลุมเป็นบ่อประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนที หรือมี
พืนทีถนนคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็นเงินจํานวน 595,466.22 บาท และค่า FACTOR F 1.3822
 จํานวน
227,587.19 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย  รวมเป็นเงิน
ทังสิน 823,053.41 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 823,000.-
บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 16 ข้อ 16)

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 6  บ้านหนองเต่า สายบ้านสมชาย   
  คําภู

จํานวน 441,600 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร ถนนมีลักษณะเป็นหลุม
เป็นบ่อประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนนถนนคอนกรีต กว้าง 3.50 ม. ยาว 220 ม. หนาเฉลีย 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนที
หรือมีพืนทีถนนคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็นเงินจํานวน 319,524.87 บาท และค่า FACTOR F 1.3822
จํานวน 122,122.40 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็น
เงินทังสิน 441,647.27 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 441,600.-
บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 32 ข้อ 40)

- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 บ้านเนินอีแจน
  ซอยด็อกเตอร์สนัน  อินทรประเสริฐ

จํานวน 491,000 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กว้างเฉลีย 4 เมตร  ยาว 347 เมตร ถนนมีลักษณะเป็น
หลุมเป็นบ่อประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนที หรือมี
พืนทีถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง
เป็นเงินจํานวน 355,295.28.- บาท และค่า FACTOR F 1.3822
จํานวน 135,793.86 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็น
เงินทังสิน 491,089.14 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 491,000.-
บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 8 ข้อ 7)
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- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 บ้านเนินอีแจน
  ซอยสถานปฎิบัติธรรมเทียนเหอ

จํานวน 320,900 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง  กว้างเฉลีย 4 เมตร  ยาว 460 เมตร
สภาพใหม่
เป็นถนน คสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 160 เมตร หนาเฉลีย 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตามสภาพพืนที
หรือมีพืนทีถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็นเงินจํานวน 232,177.92 บาท และค่า FACTOR F 1.3822
จํานวน 88,738.37 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
ทังสิน 320,916.31 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 320,900.-
บาท  ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 14 ข้อ 93)

- โครงการก่อสร้างถนนลาด  คสล. หมู่ที 7  บ้านหัวนา
  ต่อจากปีงบประมาณ  2560 บริเวณหน้าบ้านนายต๊อก

จํานวน 892,400 บาท

สภาพเดิม
ช่วงที 1  เป็นถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร  ยาว 220 เมตร ถนนมีลักษณะ
เป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
ช่วงที 2  เป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร  ยาว 200 เมตร ถนนมีลักษณะ
เป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
ช่วงที 1  เป็นถนนถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร  ยาว 215 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรัง เฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพืนที หรือมีพืนทีถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน 355,295.28 บาท และค่า
FACTOR F 1.3822 จํานวน 135,793.86 บาท รวมเป็นเงินทังสิน
491,089.14 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 491,000.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
ช่วงที 2  เป็นถนนถนนคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลีย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลียข้างละ 0-0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพืนที หรือมีพืนทีถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน 290,459.93 บาท และค่า
FACTOR F 1.3822 จํานวน 111,013.79 บาท พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 401,473.72 บาท ปรับราคาให้
เหมาะสม จํานวน 401,400.- บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ จํานวน
892,400.- บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 33 ข้อ 42)
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- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก  สายริมคลองส่งนํา
  ชลประทานเชือมวัดบึง หมู่ที 12 บ้านใหม่

จํานวน 1,504,200 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร  ยาว 1,060 เมตร ถนนมีลักษณะเป็นหลุม
เป็นบ่อประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติก กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 495 เมตร หนา
เฉลีย 0.05 เมตร พืนทีถนนแอสฟัสติก ไม่น้อยกว่า 2,970 ตารางเมตร
ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน 1,088,319.34 บาท และค่า
FACTOR F 1.3822 จํานวน 415,955.65 บาท พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 1,504,274.99 บาท ปรับราคาให้
เหมาะสม จํานวน 1,504,200.- บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 58 ข้อ 80)

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกทับถนนคอนกรีต หมู่ที 11  
  บ้านอ่าวพะยอม สายบ้าน นายถนอม  นอบน้อม ถึงทางเชือมต่อหมู่ที 2

จํานวน 648,400 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 660 เมตร ถนนมีลักษณะผิวหน้า
ขรุขระประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกทับถนนคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 660
เมตร หนาเฉลีย 0.04 เมตร พืนทีถนนแอสฟัสติกไม่น้อยกว่า 2,640
ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน 469,128 บาท และค่า
FACTOR F 1.3822 จํานวน 179,300.72 บาท พร้อมป้ายโครงการ
จํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 648,428.72 บาท ปรับราคาให้
เหมาะสม จํานวน 648,400 บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 53 ข้อ 74)
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- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกทับผิวทางถนนคอนกรีต   
  สายในหมู่บ้านแหลมหิน  ต่อจากปีงบประมาณ  2561  หมู่ที 1
  บ้านแหลมหิน

จํานวน 1,003,200 บาท

สภาพเดิม
ช่วงที 1  เป็นถนน คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 86 เมตร ถนนมีลักษณะ
ผิวหน้าถนน คสล. ขรุขระประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
ช่วงที 2  เป็นถนน คสล. กว้าง 4 เมตร  ยาว 165 เมตร ถนนมีลักษณะ
ผิวหน้าถนน คสล. ขรุขระประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
ช่วงที 3  เป็นถนน  คสล. กว้าง 5 เมตร  ยาว 600 เมตร ถนนมีลักษณะ
ผิวหน้าถนน คสล. ขรุขระประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
ช่วงที 1  เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกทับผิวทางถนนคอนกรีต กว้าง
5.00 เมตร ยาว 86 เมตร หนาเฉลีย 0.04 เมตร พืนทีถนนแอสฟัสติก
ไม่น้อยกว่า 430 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงิน จํานวน
75,522.50 บาท และค่า FACTOR F 1.3822 จํานวน 28,864.70
 บาท
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 104,387.20 บาท
ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 104,300.- บาท ตามแบบแปลนอบต.
ไม้เค็ด
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ช่วงที 2  เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกทับผิวทางถนนคอนกรีต กว้าง
4.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลีย 0.04 เมตร พืนทีถนนแอสฟัสติก
ไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน จํานวน
117,282.- บาท และค่า FACTOR F 1.3822 จํานวน 44,825.19
 บาท
พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 162,107.19 บาท
ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 162,100.- บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้
เค็ด  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ช่วงที 3  เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกทับผิวทางถนน
คอนกรีต  กว้าง   5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลีย 0.04 เมตร พืนที
ถนนแอสฟัสติก
ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน 
533,100.- บาท และค่า FACTOR F 1.3822 จํานวน 203,750.82
บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 736850.82
บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 736,800.- บาท รวมเป็นเงิน
งบประมาณ จํานวน 1,003,200.- บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด  
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน  342,500.- บาท
และตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 660,700.-)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 6 ข้อ 2)
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- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกทับผิวทางถนนคอนกรีต
  หมู่ที 5  บ้านหนองปรือ  สายบ้านนายสมเกียรติ  ชาวเวียง

จํานวน 496,100 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนน คสล.กว้างเฉลีย 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร ถนนมีลัษณะ
ผิวหน้าถนน คสล. ขรุขระประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกผิวทางถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว
505 เมตร หนาเฉลีย 0.04 เมตร พืนทีถนนแอสฟัสติกไม่น้อยกว่า
2,020 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน 358,954 บาท
และค่า FACTOR F 1.3822 จํานวน 137,192.22 บาท พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 496,146.22 บาท ปรับราคา
ให้เหมาะสม จํานวน 496,100 บาท ตามแบบแปลน อบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 24 ข้อ 30)

- โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกทับผิวทางถนนคอนกรีต
  หมู่ที 6  บ้านหนองเต่า สายบ้านนายอําพร  ศรีพุธโท

จํานวน 496,100 บาท

สภาพเดิม
เป็นถนน คสล. กว้างเฉลีย 4 เมตร ยาว 505 เมตร ถนนมีลัษณะผิวหน้า
ถนน คสล. ขรุขระประชาชนทีสัญจรไปมาอาจเกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
เป็นถนนลาดยางแอสฟัสติกผิวทางถนนคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว
505 เมตร หนาเฉลีย 0.04 เมตร พืนทีถนนแอสฟัสติกไม่น้อยกว่า
2,020 ตารางเมตร ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน 358,954.- บาท
และค่า FACTOR F 1.3822 จํานวน 137,192.22 บาท พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 496,146.22 บาท ปรับราคา
ให้เหมาะสม จํานวน 496,100.- บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 31 ข้อ 38)

- โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียมข้ามคลองห้วยทราย  หมู่ที 5 
  บ้านหนองปรือ บริเวณนายสมเกียรติ  ชาวเวียง

จํานวน 477,200 บาท

สภาพเดิม
เป็นท่อระบายนํา คสล. ขนาด 1 สามแถว 18 ท่อน เนืองจากท่อระบาย
นําชํารุดและระบายนําไม่ทันทําให้มีนําท่วมบ้านเรือนและพืนทางการ
เกษตร 
สภาพใหม่
เป็นท่อลอดเหลียม ข้ามคลองห้วยทราย บริเวณบ้านนายสมเกียรติ
ชาวเวียง ขนาด 2.10 x2.10x6.00 เมตร จํานวน 2 ช่อง ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็นเงินจํานวน 345,252.37 บาท และค่า FACTOR F 1.3822
จํานวน 131,955.45 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็น
เงินทังสิน 477,207.82 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 477,200.-
บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 25 ข้อ 31)
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- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที 4 บ้านหนองยาว บริเวณทีทําการ
  ประปาหมู่บ้านหนองยาว

จํานวน 343,000 บาท

สภาพเดิม
ไม่มีบ่อบาดาลและนําสําหรับใช้อุโภคบริโภคและการเกษตรไม่เพียงพอ
สภาพใหม่
ขุดเจาะบ่อบาดาลปลอกท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิว ความลึก
เฉลีย 43 ถึง 100  เมตร พร้อมเครืองสูบนําแบบจม ตู้คอนโทรล หม้อ
แปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน 
257,017.79 บาท และค่า FACTOR F 1.3074 จํานวน 79,622.07
บาท รวมเป็นเงิน 338,639.86 ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าขนาด
มิเตอร์ 15 (Amp.) จํานวน 4,450.- บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน
2 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 343,089.86 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม
จํานวน 343,000.- บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 23 ข้อ 28)

- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที 4 บ้านหนองยาว บริเวณศูนย์พัฒนา  
   เด็กเล็กบ้านหนองยาว

จํานวน 343,000 บาท

สภาพเดิม
ไม่มีบ่อบาดาลและนําสําหรับใช้อุโภคบริโภคและการเกษตรไม่เพียงพอ
สภาพใหม่
ขุดเจาะบ่อบาดาลปลอกท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กาลาง 6 นิว ความ
ลึกเฉลีย 43 ถึง 100 เมตร พร้อมเครืองสูบนําแบบจม ตู้คอนโทรล
หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน
257,017.79 บาท และค่า FACTOR F 1.3074 จํานวน 79,622.07
บาท รวมเป็นเงิน 338,639.86 ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้าขนาด
มิเตอร์ 15 (Amp.) จํานวน 4,450.- บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน
2 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 343,089.86 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม
จํานวน 343,000.- บาท ตามแบบแปลน อบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 23 ข้อ 28)

- โครงการขุดลอกคลองท่าเรือโกลน  หมู่ที 8  บ้านแหลมไผ่ จํานวน 311,800 บาท
สภาพเดิม
เป็นคลอง ขนาดกว้างเฉลีย 12 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลึกเฉลีย 1.50
เมตร ตืนเขินเก็บกักนําได้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชน
สภาพใหม่
ขุดลอกคลองท่าเรือโกลน กว้างเฉลีย 12 เมตร ยาว 2,500 เมตร ลึก
เฉลีย 3 เมตร พร้อมมีปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 8,125 ลูกบาศก์เมตร
เกลียตกแต่งคันดินเรียบร้อย ค่าวัสดุและค่าแรง เป็นเงินจํานวน
229,937.50 บาท และค่า FACTOR F 1.3563 จํานวน 81,926.73
บาท  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงินทังสิน 311,864.23
บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 311,800.- บาท ตามแบบแปลน
อบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 38 ข้อ 50)
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- โครงการขุดลอกสระหนองตาแก้ว  หมูที  4  บ้านหนองยาว จํานวน 327,800 บาท
สภาพเดิม
ขนาด 45x120x42x100 เมตร พืนทีประมาณ 4,517 ตารางเมตร
ลึก 4.00 เมตร มีสภาพตืนเขินเก็บกักนําได้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคของประชน
สภาพใหม่
ขุดลอกสระหนองตาแก้ว ขนาด 45x120x42x100 เมตร พืนทีขุดลอก
4,517 ตารางเมตร ลึกเฉลีย 8.00 เมตร หรือปริมาศดินขุดไม่น้อยกว่า
8,000 ลูกบาศกเมตร พร้อมเกลีย ตกแต่งคันดินเรียบร้อยค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็นเงินจํานวน 241,760 บาท และค่า FACTOR F 1.3563
จํานวน 86,139.08 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็น
เงินทังสิน 327,899.09 บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 327,800
บาท ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 22 ข้อ 26)

- โครงการติดตังแผงกันทางโค้งถนนข้างวัดแหลมหิน หมู่ที 1
  บ้านแหลมหิน

จํานวน 70,200 บาท

สภาพเดิม
ไม่มีแผงกันทางโค้ง ความยาว 42 เมตร ประชาชนทีสัญจรไปมาอาจ
เกิดอันตรายได้
สภาพใหม่
ติดตังแผงกันทางโค้งเหล็กกันสนิม ความยาว 42 เมตร ค่าวัสดุและ
ค่าแรง เป็นเงินจํานวน 53,760 บาท และค่า FACTOR F 1.3074
จํานวน 16,525.82 บาท พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย รวมเป็นเงิน
ทังสิน 70,285.82. บาท ปรับราคาให้เหมาะสม จํานวน 70,200.- บาท
ตามแบบแปลนอบต.ไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 7 ข้อ 4)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตําบลไม้เค็ด จํานวน 942,700 บาท
เพือปรับปรุงซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง,
ถนน ฯลฯ ภายในตําบลไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งบเงินอุดหนุน รวม 630,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 630,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี โครงการขยายเขตท่อเมน
ประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านนายหลิม  พืชคูณ หมู่ที  3

จํานวน 230,000 บาท

สภาพเดิม
 หมู่บ้านไม่มีนําอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้งไม่มีนําใช้ได้รับความเดือด
ร้อนอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด ได้อุดหนุนงบประมาณใน
การขยายเขตท่อเมนประปา
สภาพใหม่
อุดหนุนงบประมาณให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เพือ
ขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค  จุดสินสุดจะตรวจสอบความเหมาะ
สมตามสถานการณ์งบประมาณ
(ทําหนังสือแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรีประมาณราคา
ภายหลัง ตามงบประมาณจํานวน  230,000  บาท  ทังนีตามแบบและ
ประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 161 ข้อ 2)

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรีโครงการขยายเขตท่อเมน
ประปาหมู่ที  8

จํานวน 400,000 บาท

สภาพเดิม
 หมู่บ้านไม่มีนําอุปโภคบริโภค ในช่วงฤดูแล้งไม่มีนําใช้ได้รับความเดือด
ร้อนอย่างมาก องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด ได้อุดหนุนงบประมาณใน
การขยายเขตท่อเมนประปา
สภาพใหม่
อุดหนุนงบประมาณให้กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี เพือ
ขยายเขตท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค  จุดสินสุดจะตรวจสอบความเหมาะ
สมตามสถานการณ์งบประมาณ
(ทําหนังสือแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรีประมาณราคา
ภายหลัง ตามงบประมาณจํานวน  400,000  บาท  ทังนีตามแบบและ
ประมาณการของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
(แผนพัฒนาสีปี ฉบับเพิมเติม ฉบับที 1 พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564
หน้า 161 ข้อ 2)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 2,741,000 บาท
งบบุคลากร รวม 525,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 525,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 465,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย (ภ)
   จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย (ท)
   จํานวน 1 อัตรา
- คนงานประจํารถบรรทุกขยะมูลฝอย (ท)
   จํานวน 2 อัตรา
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วันทีพิมพ์ : 2/10/2561  11:27:38 หน้า : 37/47



งบดําเนินงาน รวม 1,516,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 900,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
- ค่าจ้างกําจัดขยะมูลฝอยในระบบฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จํานวน 800,000 บาท

เพือเป็นค่าการใช้บริการทิงขยะมูลฝอยตําบลไม้เค็ด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าบํารุงรักษา ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ต่างๆ 
เครืองจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) 
(รายการซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ ทีมีวงเงิน
ไม่เกิน 5,000บาท)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 616,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 96,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือถังรองรับขยะมูลฝอย 
และถังรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกสี สารพิษ ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 150,000 บาท
เพือเป็นค่าแบตเตอรรี ยางนอก ยางใน 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 350,000 บาท
เพือเป็นค่านํามันเชือเพลิง เช่น เบนซิน ดีเซล
นํามันเครือง ฯลฯ รถบรรทุกขยะมูลฝอย 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท
ถุงมือป้องกันไฟฟ้า  จํานวน  2  คู่
- ผลิตจากยาง  หนัง หรือวัสดุทีดีกว่า  สามารถป้องกันไฟฟ้าได้
  ไม่น้อยกว่า 15,000 โวล์  มีความยาวไม่น้อยกว่า 14 นิว
- เป็นผลิตภัณฑ์ทีได้รับการรับรองมาตรฐาน NFPA CE EN
   ASTM หรือสูงกว่า
(ราคาตามท้องตลาด)
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือซือเสือ ถุงมือ ผ้าปิดปาก รองเท้า ฯลฯ
เกียวกับการเก็บขยะมูลฝอย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบลงทุน รวม 700,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 700,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
- ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 700,000 บาท
รายจ่ายเพือซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ทีมีวงเงินเกิน
กว่า 5,000 บาท
เพือปรับปรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม ชีแจงทํา
ความเข้าใจเพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ตําบลไม้เค็ด เช่น ค่าอาหาร ปากกา กระดาษ วิทยากร ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที  6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
ดําเนินการทําป้ายประชาสัมพันธ์
ส่งผู้เสพยาเสพติดไปบําบัด จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์
จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกในวันที 26 มิถุนายน ของทุกปี
จัดนิทัศการ จัดอบรมสัมมนาโครงการเกียวกับยาเสพติด
ค่าจ้างทําอาหาร นําดืม เลียงผู้เข้าร่วมประชุมประจําเดือน
ของศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดตําบลฯ
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม  2557
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที  6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แก่กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี 
เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่านําแข็ง
นําดืม ค่าป้าย ฯลฯ 
        ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028  ลงวันที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)  

- โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
ค่าซือหรือค่าจ้างเหมาดําเนินการอาหารว่างและเครืองดืม
ประชาคมหมู่บ้านเพือสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและ
ประชาคมหมู่บ้านเพือเป็นค่ากาแฟ โอวัลติน นําดืม 
นําแข็ง ขนม ฯลฯ 
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028  ลงวันที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชน
อย่างผาสุขและยังยืน ในด้านต่างๆ เช่น การยุติความรุนแรง
ในครอบครัว
เป็นค่าใช้จ่าย ปากกา สมุด ค่าอาหาร วิทยากร ค่าจ้าง
เหมารถยนต์ไปศึกษาดูงานนอกสถานที ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที  6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการอบรมเด็กและเยาวชนตําบลไม้เค็ด จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริม
ด้านจริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน สิงแวดล้อม ยาเสพติด 
การเกษตร การประกอบอาชีพ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตังครรภ์ในวัยรุ่นฯลฯ
เป็นค่าใช้จ่ายปากกา สมุด ค่าอาหาร วิทยากร ค่าจ้างเหมา
รถยนต์ไปศึกษาดูงานนอกสถานที ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที  6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองปราจีนบุรี จํานวน 90,000 บาท
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอเมืองปราจีนบุรี
เพือสนับสนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพด้านการป้องกัน ปราบ
ปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ต่อสู้ยาเสพติด(ศตส.)
อําเภอเมืองปราจีนบุรี
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
- อุดหนุนศูนย์พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลไม้เค็ด จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
ตําบลไม้เค็ด ฯลฯ 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวประจําตําบลไม้เค็ด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นกิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาครอบครัว
ประจําตําบลไม้เค็ด  ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการการแข่งขันกีฬา ในนามองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด จํานวน 100,000 บาท
เช่นการแข่งขันกีฬากํานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถินและ
การแข่งขันในนามองค์การบริหารส่วนตําบลไม้เค็ด ฯลฯ
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินและการแข่งขันในนามองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม้เค็ด เช่น ค่าเสือ กางเกง รองเท้า นํามันมวย
ลูกฟุตบอล นําดืม นําแข็ง ฯลฯ เพือสร้างความรู้รัก สามัคคีของ
ประชาชนในชาติ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการแข่งขันเปตองตําบลไม้เค็ดสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันเปตองผู้นําท้องถิน ท้องที
และประชาชน เป็นค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล ค่ากรรมการ 
ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง ค่าจัดเตรียมสนาม ค่านําดืม นําแข็ง ฯลฯ 
เพือสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชาติ สร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการแข่งขันฟุตบอลเด็กและเยาวชนตําบลไม้เค็ดต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติดเช่น ค่าลูกฟุตบอล นําดืม นําแข็ง
ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจัดเตรียมสนามค่าเงินรางวัล ฯลฯ
เพือสร้างความรู้รักสามัคคีของเด็กและเยาวชน
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชนตําบลไม้เค็ดต้านยาเสพติด จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน เช่น ค่าลูกฟุตบอล 
ค่าถ้วยรางวัล นําดืม นําแข็ง ค่ากรรมการตัดสิน ค่าปูนขาว 
ค่าเครืองเสียง ฯลฯ เพือสร้างความรู้รัก สามัคคีของประชาชน
ในชาติ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 780,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 760,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 760,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- กิจกรรมการร่วมงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายจัดการจัดกิจกรรม  การประชาสัมพันธ์
การอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนเพือร่วมงานรัฐพิธี
และพระราชพิธีต่างๆ ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- กิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์ รักษาไว้ซึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  อันเป็นทียึดเหนียวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทังชาติ

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานกิจกรรมฯ เช่น ค่าสถานที
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
      ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6  มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ตําบลไม้เค็ด  ค่าเตรียมสถานที ค่านําดืม นําแข็ง ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร

จํานวน 200,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที ค่าธงชาติ ค่าธงเฉลิม
พระเกียรติ ค่าเสาธง ค่าป้ายไวนิล ค่าต้นไม้ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ผ้าผูก ค่านําดืม และค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที ค่าธงชาติ ค่าธงเฉลิม
พระเกียรติ ค่าเสาธง ค่าป้ายไวนิล ค่าต้นไม้ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ผ้าผูก ค่าใช้จ่ายอืนๆ ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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- โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมสถานที ค่าธงชาติ ค่าธงเฉลิม
พระเกียรติ ค่าเสาธง ค่าป้ายไวนิล ค่าต้นไม้ ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
ค่าดอกไม้ประดับตกแต่ง ผ้าผูก ค่านําดืม และค่าอุปกรณ์ต่างๆ
ในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าบรม
ราชินีนาถ ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรม เช่น ค่าสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ตําบลไม้เค็ด จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าจัดเตรียมสถานที นําดืม นําแข็ง ดอกไม้ ฯลฯ
จัดซือจัดจ้างตามรายการทีระเบียบให้เบิกงบประมาณได้
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
- อุดหนุนทีทําการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 20,000 บาท
โครงการงานแสงสีเสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ประจําปี 2562
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสงสีเสียง
     ตามหนังสือสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถินอําเภอเมือง
ปราจีนบุรี  ด่วนทีสุด ที ปจ 0023.6/ว 230 ลงวันที 27 มิถุนายน 2561
 เรือง การขับเคลือนการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ กลุ่ม
เป้าหมายประชาชน เด็กและเยาวชน เป็นค่าอาหาร เครืองดืม
สมุด ปากกา  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาทําคู่มือ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตําบลไม้เค็ด จํานวน 100,000 บาท
เพือจัดซือต้นไม้ ปรับปรุงแก้ไขปัญหา อนุรักษ์ ฟืนฟูสิงแวดล้อม
และแหล่งท่องเทียว หรือจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองการปลูกทุเรียน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมให้ความรู้เรืองการปลูกทุเรียน
ในพืนทีให้ได้ผลผลิตทีมีคุณภาพ  เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่านําดืม ค่าป้ายไวนิล ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการอบรมการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการอบรมการผลิตเชือรา และเชือชีวภาพต่างๆ
ในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร
ค่านําดืม ค่าป้ายไวนิล ค่าอุปกรณ์การอบรม ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช/
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ/
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร/
โครงการต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที  6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าจัดซือยาฆ่าหญ้า จอบ เสียม ปุ๋ย ฯลฯ ไว้ฉีด
หญ้าตามร่องนําเพือป้องกันการกีดขวางทางนําหรือเพือเป็น
อุปกรณ์ในการทํางานด้านต่างๆ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- โครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินการจัดทําโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน
ในการพัฒนาแหล่งนํา ปลูกป่า ฯลฯ
และโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนืองมาจากพระราชดําริ ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที  6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือคุ้มครอง ดูแล บํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ เป็นมิตรกับ
สิงแวดล้อม ฯลฯ
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,023,050 บาท
งบกลาง รวม 21,023,050 บาท
งบกลาง รวม 21,023,050 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 176,260 บาท

เพือส่งเสริมสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง 
อัตราร้อยละ 5 และครูพีเลียง ร้อยละ 5
(ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 150,580.- บาท 
และเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 25,680.- บาท)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 15,165,600 บาท
เพือจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุ
(ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และประมาณการเพิมขึน ร้อยละ 10)
    ตามแนวทางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง 
ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,744,000 บาท
เพือจ่ายเบียยังชีพผู้พิการ
(ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และประมาณการเพิมขึน ร้อยละ 10)
    ตามแนวทางตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ที มท 0810.6/ว 2076 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 เรือง 
ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อย
โอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คนละ 500 บาท/เดือน/12 เดือน
     ตามแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2562 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
(ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป)

สํารองจ่าย จํานวน 906,900 บาท
เป็นเงินใช้จ่ายในกรณีไม่สามารถคาดการณ์ๆได้ล่วงหน้า 
กรณีฉุกเฉินอุบัติเหตุ สาธารณภัยต่างๆ ฯลฯ
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมหลักประกันสุขภาพตําบลไม้เค็ด จํานวน 271,710 บาท
เพือสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบลไม้เค็ด ร้อยละ 50 ของ
งบประมาณตามจํานวนรายหัวประชากรตําบลไม้เค็ด ณ วันที 
30 พฤษภาคม 2560 จํานวน  12,076 คนๆละ 45 บาท 
=12,076 X 45 บาท เป็นเงิน 543,420 บาท  X 50% 
= 271,710.- บาท 
    ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.3/ว 1263 ลง
วันที 30 พฤษภาคม  2557 เรือง แจ้งประกาศเกียวกับหลัก
เกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุข
ภาพในระดับท้องถินและพืนที
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 182,500 บาท
เพือตังจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลไม้เค็ด โดยยึด
หลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสม
ทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน 
    โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4
/ว2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 90,505 บาท
เพือช่วยเหลือพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 353,515 บาท
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เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการถ่ายโอน จํานวน 36,060 บาท
เงินค่าบํานาญข้าราชการถ่ายโอนของนางวัชรีวรรณ 
สุทธิวิตต์ ตามโครงการเกษียนอายุราชการก่อน
กําหนด
(ตังจ่ายจากเงินรายได้)
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