
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี

อําเภอ ปราณบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,900,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,284,000 บาท
งบบุคลากร รวม 5,426,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,710,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่นายกอบต./รองนายกอบต. ดังนี
ตําแหน่งนายกอบต.เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน
ตําแหน่งรองนายกอบต.จํานวน 2 คนๆละ 11,200 บาท 
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งแก่นายกอบต./รองนายกอบต
.ดังนี ตําแหน่งนายกอบต.เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
ตําแหน่งรองนายกอบต. จํานวน 2 คนๆ ละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษแก่นายกอบต./รองนายกอบต.ดังนี
ตําแหน่งนายกอบต.เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน
ตําแหน่งรองนายกอบต. จํานวน 2 คนๆละ 880 บาท จํานวน 12
 เดือน (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 87,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกอบต.เดือนละ 7,200 บาท
จํานวน 12 เดือน (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,023,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต.ดังนี
ตําแหน่งประธานสภาอบต.เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน 134,640 บาท,ตําแหน่งรองประธานสภาอบต.เดือนละ 9,180
 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 110,160 บาท,ตําแหน่งเลขานุการสภา
อบต.เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท และ
ตําแหน่งสมาชิกสภาอบต. 8 คนๆละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 691,200 บาท (สํานักงานปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,716,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,998,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือนของสํานักงานปลัดอบต.และหน่วยตรวจสอบภายใน (สํานักงานปลัด) 
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเพิมต่างๆของพนักงานส่วนตําบลของ
สํานักงานปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลและตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด (สํานักงานปลัด)     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 202,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําพร้อมทังเงินปรับปรุงค่าจ้าง สํานักงาน
ปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,103,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดอบต. (สํานัก
งานปลัด)    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 158,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างของสํานักงานปลัดอบต
.เช่น เงินค่าครองชีพชัวคราว ฯลฯ (สํานักงานปลัด)
     

งบดําเนินงาน รวม 2,144,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 490,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. ตามทีได้รับมอบหมาย และค่าตอบแทนคณะ
กรรมการสอบคัดเลือกของสํานักงานปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ของหน่วยตรวจสอบ
ภายในและสํานักงานปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ของหน่วยตรวจสอบ
ภายในและสํานักงานปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3
/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการ
ศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว
 1013  ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียว
กับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522
 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน (สํานักงานปลัด)     
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ค่าใช้สอย รวม 1,029,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่ารับวารสารเข้าปกหนังสือ เย็บเล่มหนังสือ สิงพิมพ์ต่างๆ
ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาทําของ ค่าโมษณาและเผยแพร่ต่าง และค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์(ภาย
ในสํานักงาน) ค่าอัดขยายภาพ ค่าระวางรถบรรทุก และค่าบริการทีจําเป็น
อืนๆ ของสํานักงานปลัดอบต. (สํานักงานปลัด)     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
   (1) เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่าย
เป็น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ    ค่าพิมพ์เอกสาร และค่าใช้จ่าย
ทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืนซึงจํา
เป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองหรือต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลทีมา
นิเทศตรวจเยียมหรือทัศนศึกษา ฯลฯ โดยตังจ่ายตามเกณฑ์
หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.4/ ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 ในอัตราไม่เกินปีละร้อยละ 1 ของรายได้จริงในปีงบ
ประมาณทีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้เงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาด
สะสม ของเทศบาล และเงินทีมีผู้อุทิศ จํานวน 20,000 บาท
   (2) เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายเพือจ่าย
เป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่าง ๆ เครืองใช้ในการเลียงรับรอง และค่าบริการ
อืน ๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการเลียงรับรองในการประชุมสภาท้อง
ถิน หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตาม
กฎหมาย หรือตามระเบียบหรือหนังสือสังการ ของกระทรวง
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน โดยตังตามเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.4/ว 2381  ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 จํานวน 30,000
 บาท(สํานักงานปลัด)    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 120,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพักและ
ค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบ
ต.พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง หรือบุคคลทีได้รับคําสังให้ไปปฎิบัติราชกา
รตามระเบียบทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด)    

2.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้าง อบต.ปราณบุรี

จํานวน 15,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด)     

3.โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ จํานวน 30,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด)     
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4.โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 34,000 บาท

     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัด
ซือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์(องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตอําเภอ
ปราณบุรี จํานวน 8 แห่งๆละ 33,000 บาท) เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
บริหารจัดการศูนย์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด)     

5.ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
    -เพือตังจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปราณบุรีตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด(กรณีครบ
วาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะกรรมการเลือกตังสัง
ให้มีการเลือกตังใหม่และกรณีอืนๆ) การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง (สํานักงานปลัด)     

6.โครงการแสดงความอาลัยและจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จํานวน 50,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการเกียวกับข้อมูลภาพประวัติ
และภาพพระราชกรณียกิจทีสําคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด) 
7.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 300,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด) 
8.โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs ประชารัฐ เพือลดปริมาณขยะมูล
ฝอยในชุมชน

จํานวน 30,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดสถานที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ของ อบต. เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครืองปริน เครืองถ่าย
เอกสาร เครืองปรับอากาศ โต๊ะเก้าอี ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     
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ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรง
เอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ กุญแจ เครืองเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับ
แสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) ฯลฯ  (สํานักงานปลัด)     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ โคมไฟ สาย
ไฟ ฯลฯ และวัสดุทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด)    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด  ไม้ถูพืน แปรง ผง
ซักฟอก สบู่ ถ้วย จาน ชาม ช้อน นํายาดับกลิน นํายาทําความสะอาด นํา
ดืม และวัสดุงานบ้านงานครัวอืน ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงานและ
สําหรับยานพาหนะทีใช้ในการปฏิบัติงาน        (สํานักงานปลัด)     

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูนทราย กระเบือง ฯลฯ
 (สํานักงานปลัด)     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น หลอดไฟ อะไหล่
รถ ยางรถยนต์ อุปกรณ์ทีเกียวข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)    

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามัน
ดีเซล เบนซิน นํามันเครืองหรือนํามันหล่อลืน ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม  แผ่นซีดี และ
อุปกรณ์ทีเกียวข้อง ฯลฯ (สํานักงานปลัด)     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 335,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 280,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานอบต.และอาคารทีอยู่ในความดูแลของ
อบต. (สํานักงานปลัด)     
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในกิจการของอบต. (สํานักงานปลัด)    

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นโทรศัพท์ทีใช้ในราชการอบต. (สํานักงานปลัด)    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ทีใช้ใน
ราชการ อบต. (สํานักงานปลัด)    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ต สํานักงานอบต. (สํานักงานปลัด)     

งบลงทุน รวม 714,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 264,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.จัดซือเก้าอี จํานวน 66,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอี ดังนี
    (1) เก้าอีแบบมีพนักพิงหลังสูง มีโช็คปรับระดับสูง - ตํา จํานวน 3
 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท ตังไว้ 12,000 บาท
    (2) เก้าอีแบบมีพนักพิง มีโช้คปรับระดับสูง - ตํา จํานวน 27 ตัว ราคา
ตัวละ 2,000 บาท ตังไว้ 54,000 บาท
ตังตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาดเพือความจําเป็นในการใช้งาน (สํานัก
งานปลัด)
2.จัดซือปัมนําแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จํานวน 10,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปัมนําแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อย
กว่า 300 วัตต์ ระยะดูดไม่น้อยกว่า 8 เมตร ระยะส่งไม่น้อย
กว่า 20 เมตร ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 จํานวน 1 เครือง ตังตามราคาที
สืบได้ในท้องตลาดเพือความจําเป็นในการใช้งาน (สํานักงานปลัด)
3.จัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกชนิดตอนเดียว จํานวน 12,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซ์อตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจกชนิดตอน
เดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 110 x 40 x 80 ซม. จํานวน 2 ตู้ ราคาตู้
ละ 6,000 บาท ตังตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาดเพือความจําเป็นในการ
ใช้งาน (สํานักงานปลัด)
4.จัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตัง จํานวน 56,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติด
ตัง จํานวน 2 เครือง ราคาเครืองละ 28,000 บาท สําหรับติดตังในห้อง
ประชุม อบต. ชัน 2 ตังตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ (สํานักงานปลัด)
5.จัดซือโต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 20,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะปฏิบัติงาน ขนาดไม่น้อย
กว่า 120 x 60 x 70 ซม. จํานวน 5 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท ตังตาม
ราคาทีสืบได้ในท้องตลาดเพือความจําเป็นในการใช้งาน (สํานักงานปลัด)
6.จัดซือถังนําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จํานวน 10,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือถังนําแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 2,000 ลิตร จํานวน 1 ถัง ตังตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบ
ประมาณ (สํานักงานปลัด)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.จัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 4,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที ตังตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (สํานักงานปลัด)
2.จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 66,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิว มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก หน่วยความจําหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB ฯลฯ
 จํานวน 3 เครือง ราคาเครืองละ 22,000 บาท ตังตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่น เครืองบิน เครืองจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึงไม่รวมถึงค่า
ซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (สํานักงานปลัด)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 450,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
1. โครงการติดตังป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติบ้านเกาะคู่ หมู่ที 1 จํานวน 450,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าติดตังป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติบ้านเกาะคู่ หมู่ที 1 ราย
ละเอียดดังนี
   1.กรอบหน้าบรรณไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 3.00 x 2.20
 เมตร จํานวน 2 กรอบ
   2.รูปฉายาลักษณ์รัชกาลที 10 ทําจากไวนิล จํานวน 2 ภาพ
   3.กรอบหยดนําไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 2.20 x 1.35 ม
. จํานวน 4 ป้าย
   4.ตราสัญลักษณ์ วชร ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 ม. จํานวน 4 ชิน
   5.ลายไทยแต่งซุ้ม ขนาดไม่น้อยกว่า 0.40 x 100 ม. เป็นไฟเบอร์กลาส
   6.ป้ายทรงพระเจริญลายไทย ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 ม.จํานวน 2 อัน
   7.ผืนหลังแผนสมาร์ทบอร์ดและแผ่นซิงค์กันสนิมโครงเหล็ก
   8.ครุฑสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม. จํานวน 4 ตัว
   9.ป้ายชือทําจากพลาสวู๊ดติดสติกเกอร์
   10.ครุฑขนาดไม่น้อยกว่า 90 ซม. จํานวน 2 ตัว
   11.พานพุ่มเงินพานพุ่มทอง จํานวน 1 คู่
   และวัสดุอุปกรณ์อืนๆ ตังตามราคาทีสืบได้ในท้องตลาดเพือความจําเป็น
ในการใช้งาน (สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 3,160,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,792,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,792,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,178,000 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน  ตังไว้  1,178,000.-  บาท    
        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  08:17:37 หน้า : 7/39



เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 32,000 บาท
2.ประเภทเงินทีจ่ายเพิมให้แก่พนักงาน  ตังไว้    32,000.-  บาท   
         เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
3.  ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   ตังไว้      42,000.-   บาท   
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง   นักบริหารงาน อบต. 6 ขึน
ไป    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 220,000 บาท
4. ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจํา   ตังไว้    220,000.- บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําขององค์การบริหารส่วน
ตําบล ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,000 บาท
5.ประเภทค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง  ตังไว้   290,000.- บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหารงานคลัง(00113) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
6. ประเภทเงินจ่ายเพิมต่างๆให้แก่พนักงาน  ตังไว้ 30,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว  ให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผนงานบริหารงาน
ทัวไป (00110)  งานบริหารงานคลัง(00113) 

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ตังไว้  20,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
.ตามทีได้รับมอบหมาย    ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตังไว้ 15,000
.-  บาท  
            เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างซึงมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ    ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป(00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหาร
งานคลัง(00113) 

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  08:17:37 หน้า : 8/39



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
3. ประเภทค่าเช่าบ้าน ตังไว้ 50,000.-บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ค่ากู้ยืมเงินเพือชําระราคาบ้าน
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบทีกําหนดตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป(00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
  
4. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้  40,000.-   บาท   
        เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100
)  แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ     ตังไว้    30,000.-   บาท  
         เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดี ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100
)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 120,000 บาท

2.ประเภทโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตัง
ไว้ 120,000.-   บาท  
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูล เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์  ฯลฯ     ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)   แผน
งานบริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหารงานคลัง(00113) 
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- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก   ค่าใช้จ่ายอืน ๆ 
ในการเดินทางไปราขการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

จํานวน 70,000 บาท

3. ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตังจ่ายไว้ 70.000.-บาท 
       เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างหรือบุคคลอืนๆทีเกียว
ข้องตามทีได้รับมอบหมาย ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
4. ประเภทรายจ่ายบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินตังไว้ 20,000
.-  บาท  
        เพือเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติ ทีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และรายจ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตัง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ
ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110
) งานบริหารงานคลัง(00113) 
 

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

1.ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้  30,000.- บาท  
         เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรง
เอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ กุญแจ เครืองเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับ
แสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ
สํานักงาน แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป(00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113) 
 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
2.ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ตังไว้  50,000.-บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงเช่นนํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามัน
ดีเซลฯ   เพือใช้กับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ของ อบต. เครืองตัดหญ้าหรือ
ครุภัณฑ์อืนทีใช้นํามันเชือเพลิง  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100
) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหารงานคลัง(00113) 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้  5,000.-   บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ    เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม ค่าล้างรูป  แผ่นป้าย
ประกาศ  แผ่นพับ จัดทําป้ายบอก  เขตทาง ฯลฯ  ปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหารงาน
คลัง(00113) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
4. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 30,000.-  บาท   
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นดิสก์ สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์เป็นต้น และอืน ๆปรากฏในด้านบริหารทัว
ไป(00100) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110) งานบริหารงาน
คลัง(00113) 

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
6.ประเภทค่าวัสดุอืนๆ ตังไว้  10,000.-   บาท  
             เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ทีไม่เข้าลักษณะและประเภท
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100
) แผนงานบริหารงานทัวไป (00110)   งานบริหารงานคลัง(00113) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
ประเภทค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธณาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร  ตังไว้  10,000.-   บาท    
        เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ   ปรากฏในด้านบริหารทัวไป (00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป(00110)  งานบริหารงานคลัง(00113)   

งบลงทุน รวม 868,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 868,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน จํานวน 52,000 บาท

1.  ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน      ตังไว้  52,000.-    บาท     
        1.1 ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ  ตังไว้  28,000.-  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศติดตัง ณ ห้องทํางานกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตําบลปราณบุรี ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อย
กว่า 24,000  บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จํานวน 1
 เครือง คุณสมบัติตามแบบบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปรากฏในด้าน
บริหารทัวไป(00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหาร
คลัง(00113)
  
         1.2 ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  ตังไว้  24,000.-  บาท   
           เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี    โต๊ะทํางานขนาดไม่
น้อยกว่า 1.20 x 0.60 x 70 ซม.   เก้าอีทํางานแบบพนักพิงมีโช้คปรับ
ระดับสูง-ตํา เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) ปรากฏใน
ด้านบริหารทัวไป(00100)  แผนงานบริหารงานทัวไป(00110
)  งานบริหารคลัง(00113)  
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
2.1.2  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง      ตังไว้  787,000.-   บาท จํานวน 787,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ตํากว่า 2,400 ซีซี แบบดับเบิลแค็บ จํานวน 1 คัน ราคามาตรฐาน
กําหนดราคากลาง  ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผน
งานบริหารงานทัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1.3  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตังไว้   29,000.-   บาท จํานวน 29,000 บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าสําหรับงานสํานักงานประมวลผลแบบที 2
   จํานวน 1 เครือง  ทังนีซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ทีใช้อยู่ใน
ขณะนัน ปรากฏในด้านบริหารทัวไป(00100)  แผนงานบริหารงานทัว
ไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและอํานวยความสะดวกช่วงเทศกาล
ปีใหม่

จํานวน 25,000 บาท

   -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
(สํานักงานปลัด)    

2.โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและอํานวยความสะดวกช่วงเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 25,000 บาท

    -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเต๊นท์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
(สํานักงานปลัด)    

3.โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน เช่น ค่าจัดซือวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าอาหารว่าง ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,552,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,335,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,335,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 819,000 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้    819,000.-   บาท    
         เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงาน
การศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,000 บาท
2.ประเภทเงินจ่ายเพิมให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ตังไว้ 12,000.-   บาท 
         เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว  ให้กับพนักงานส่วนตําบลส่วน
ตําบล    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงานการ
ศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
3. ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ       ตังไว้      42,000.-   บาท   
         เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่  นักบริหารงาน อบต. 6 ขึน
ไป       ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงานการ
ศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 438,000 บาท
4. ประเภทค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง   ตังไว้  438,000.- บาท 
         เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
)   แผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
5. ประเภทเงินจ่ายเพิมให้แก่พนักงาน   ตังไว้  24,000.- บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราวให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
การศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

งบดําเนินงาน รวม 181,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตังไว้    20,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการ
ศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
2. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   ตังไว้    25,000.-     บาท   
            เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้
บริหาร พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตร
พนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชี
กลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559
 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงานการ
ศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
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ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย
เสียง โทรทัศน์ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้
จ่ายในการดําเนินคดี ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงานการศึกษา(00210
)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

2. ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตังไว้  30,000.-บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนใน
การเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล   ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงานการศึกษา(00210
)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
3. ประเภทรายจ่ายบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินตังไว้ 20,000
.-  บาท  
          เพือเป็นรายจ่ายให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติ ทีมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  และรายจ่าย
ทีต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติด
ตัง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ
 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงานการ
ศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทวัสดุสํานักงาน ตังไว้ 20,000.-บาท
         เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรง
เอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ กุญแจ เครืองเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับ
แสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ
สํานักงาน แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา(00211)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
2. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ตังไว้   20,000.-     บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น นําดืม  ถาดหลุม ถัง
ขยะ มีด ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน นํายาปรับอากาศ และ
รายการอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบล ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงานการ
ศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตังไว้  15,000.-  บาท   
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล   ตลับหมึกเครืองพิมพ์   เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯ    ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงานการศึกษา(00210
)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
ประเภทค่าบริการไปรษณีย์  ตังไว้ 1,000.-บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
)   แผนงานการศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211)

งบลงทุน รวม 36,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 6,000 บาท

1. ประเภท จัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี ตังไว้ 6,000.-บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาดโต๊ะทํา
งาน 1.20 x 0.60 x 70 ซม.  พร้อมเก้าอีแบบมีพนักพิง มีโช้คปรับระดับ
สูง-ตํา  เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงานการศึกษา(00210
)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      ตังไว้  22,000.-   บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าสําหรับงานสํานักงานประมวลผลแบบที   1
  จํานวน 1 เครือง   ทังนีซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ทีใช้อยู่ใน
ขณะนันปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)   แผนงานการ
ศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
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โครงการจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 8,000 บาท
3. ประเภท เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
ตังไว้  8,000.-  บาท    
        เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก(Inkjet)  ทังนีซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ทีใช้อยู่ใน
ขณะนันปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการ
ศึกษา(00210)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211)
  

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,276,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 864,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 281,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกับ อปท
.อืน

จํานวน 15,000 บาท

1.ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและร่วมกับ อปท.อืน  ตังไว้ 15,000.- บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่ารางวัล ของขวัญ ค่าจัด
สถานที ค่าอาหารประกอบเลียง ฯลฯ และอืน ๆปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

โครงการส่งเสริมเรียนรู้นอกสถานที(ทัศนศึกษาศ.พ.ด.) จํานวน 10,000 บาท
2.ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานศึกษา(ทัศน
ศึกษาศพด.)  ตังไว้ 10,000.- บาท 
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่ารางวัล ของขวัญ ค่าจัดสถาน
ที ค่าอาหารประกอบเลียง ฯลฯ และอืน ๆปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212)

โครงการสนับสนุนค่าใช้การบริหารสถานศึกษา จํานวน 60,000 บาท
3. ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  ตังไว้ 60,000.- บาท  
    เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการสือการเรียนการสอนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลปราณบุรี จํานวน  35 คน ๆ ละ 1,700 บาท ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา(00210)  งานระดับก่อน
วัยเรียนและประถมศึกษา (00212)ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 196,000 บาท
4. ประเภทค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา  ตังไว้ 196,000.- บาท  
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
ปราณบุรี จํานวน  35 คน ๆ ละ 20 บาท  ระยะเวลา 280 วัน  ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการศึกษา(00210)  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
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ค่าวัสดุ รวม 570,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 500,000 บาท
ประเภทค่าอาหารเสริม(นม) ตังไว้ 500,000.-บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โดยมีรายละเอียดดังนี
        1.โรงเรียนบ้านนาห้วย  อาหารเสริม(นม) จํานวน  260
  วัน  จํานวนนักเรียน   140  คน     เป็นเงิน   252,000.-   บาท   
        2.โรงเรียนบ้านหนองกา  อาหารเสริม(นม) จํานวน  260
  วัน  จํานวนนักเรียน   94  คน     เป็นเงิน   175,000.-   บาท     
        3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล  อาหาร
เสริม(นม) ยูเอชที  ชนิดกล่อง  จํานวน 280 วัน  จํานวนนักเรียน  35
   คน  เป็นเงิน  73,000.-  บาท ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา (00212) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
2. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตังไว้ 40,000.-  บาท 
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง เช่น สี แปรง สว่าน เลือย ปูน ท่อ และวัสดุก่อสร้างอืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา (00212) 

วัสดุการศึกษา จํานวน 30,000 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุการศึกษา
        เพือจ่ายเป็นค่า วัสดุการศึกษา เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สือการเรียนการ
สอนให้กับศูนยืพัฒนาเด็กเล้ก อบต.ปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา (00212) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 13,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท

1.ประเภทค่าไฟฟ้า   ตังไว้   10,000.-   บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราณบุรี        ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา(00211) 

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 3,000 บาท
2   ค่านําประปา     ตังไว้     3,000.-  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปราณบุรี  ปรากฏด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผน
งานการศึกษา(00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา(00211) 

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  08:17:37 หน้า : 17/39



งบลงทุน รวม 70,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 70,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการติดตังประตูเหล็กม้วนเหล็กดัด และม่านปรับแสงบริเวรณภายใน
อาคารศพด. หมู่ที 7

จํานวน 70,000 บาท

        เพือจ่ายเป็นติดตังประตูเหล็กม้วนเหล็กดัด  และ ม่านปรับแสง
บริเวรณภายในอาคารศพด. หมู่ที 7 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราณบุรีปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,342,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,342,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,342,000 บาท

1. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา  ตังไว้  376,000.-  บาท  
         เพือจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกาตามโครงการอาหาร
กลางวัน เด็กนักเรียนจํานวน 94  คนๆ ละ 20 บาท  ระยะเวลา 200 วัน
2. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)  ตัง
ไว้   560,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชา
สรรค์) ตามโครงการอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนจํานวน  140
  คนๆ ละ 20 บาท  ระยะเวลา 200 วัน
ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน 
 
3. ประเภทเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองกา  ตังไว้  202,800.- บาท  
        เพือจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองการตามโครงการสนับ
สนุนพัฒนาการศึกษา
4. ประเภท
เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชาสรรค์)    ตังไว้  202,800
.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นการอุดหนุนโรงเรียนวัดนาห้วย(แสงกล้าประชา
สรรค์) ตามโครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา 
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานการ
ศึกษา(00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 108,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
 -เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าจ้าง
เหมาฉีดวัคซีน  ในสุนัข แมว และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อจาก สัตว์
อืนๆป้ายรณรงค์โครงการ ค่าอาหารพร้อมเครืองดืม  ค่าวิทยากร และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง (สํานักงานปลัด)     
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ สารเคมี สารกําจัดยุง  เพือใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค แก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตรวจสอบคุณภาพนํา ฯลฯ(สํานักงานปลัด)    

งบเงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 38,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 38,000 บาท
   -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มอ.ส.ม.หมู่บ้านในเขต อบต
.จํานวน 5 หมู่บ้านๆละ7,500 บาท (สํานักงานปลัด)    

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,240,000 บาท
งบบุคลากร รวม 892,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 892,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 820,000 บาท

1.  ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  820,000.-  บาท    
        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สังคมสงเคราะห์(00230)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์(00231) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
2.  ประเภทเงินจ่ายเพิมต่างๆ   ตังไว้     30,000.-บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว      ให้กับพนักงานส่วน
ตําบล    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)      แผนงาน
สังคมสงเคราะห์(00230)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์(00231) 
  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
3.  ประเภทเงินประจําตําแหน่ง   ตังไว้    42,000.-   บาท   
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง     นักบริหารงาน อบต. 6 ขึนไป 
 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 

งบดําเนินงาน รวม 237,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 45,000 บาท

1.  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตังไว้    45,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230
)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
2.  ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้  30,000.- บาท   
        เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)   งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 

ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ตังไว้ 20,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ  ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ
 ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอืนๆ ตังไว้ 50,000.- บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงาน
สังคมสงเคราะห์(00230)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์(00231) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
1.ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีดินและสิงก่อ
สร้าง  ตังไว้ 15,000.-   บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ  เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบํารุง
รักษาทรัพย์สิน ทีดินและสิงก่อสร้าง  เป็นต้น  ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม(00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)   งานบริหารทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

1. ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน  ตังไว้ 20,000.- บาท  
            เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรง
เอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ กุญแจ เครืองเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับ
แสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ
สํานักงาน แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ ด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230)   งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   ตังไว้  10,000.-   บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ปลักไฟ ฯลฯ ด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230
)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 15,000 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ตังไว้ 15,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงเช่นนํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามัน
ดีเซลฯ เพือใช้กับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ของ อบต. เครืองตัดหญ้าหรือ
ครุภัณฑ์อืนทีใช้นํามันเชือเพลิง  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
4. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้   5,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
5. ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตังไว้ 20,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล   ตลับหมึกเครืองพิมพ์   เมาส์  แป้นพิมพ์ ฯลฯ ด้านบริการชุมชน
และสังคม(00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 7,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 7,000 บาท

1.ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ ตังไว้   7,000.-  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าจัดซือดวงตราไปรษณีย
กร และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกิดขึน ฯลฯปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231)

งบลงทุน รวม 111,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี จํานวน 6,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ตังไว้ 6,000.-บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี โต๊ะทํางานขนาดไม่น้อย
กว่า 1.20 x 0.60 x 70 ซม.  เก้าอีทํางานแบบพนักพิง มีโช้คปรับระดับ
สูง - ตําเป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) ด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230
)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
โครงการจัดซือรถจักรยานยนต์ จํานวน 38,000 บาท

2.ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ตังไว้ 38,000.-บาท   
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี (เป็นครุภัณฑ์ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
)  แผนงานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์(00231) 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
โครงการจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล จํานวน 45,000 บาท

3. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตังไว้ 45,000.-บาท
            เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล ความละเอียด
ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มี
กําหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์) ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

4.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ตังไว้ 22,000.-บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าสําหรับงานสํานักงานประมวลผลแบบที 1 จํานวน 1
 เครือง   ทังนีซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ทีใช้อยู่ในขณะนัน
ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานสังคม
สงเคราะห์(00230)   งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์(00231) 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการเยียมเยือนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายเโครงการเยียมเยือนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ตัง
ไว้  20,000 บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าเอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
สังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์(00231)(กองสวัสดิการสังคม)

2.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ตังไว้  50,000.-  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าเอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ    ปรากฏใน ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผน
งานสังคมสงเคราะห์(00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์(00231)  (กองสวัสดิการสังคม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,465,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,704,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,704,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,150,000 บาท

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน   ตังไว้  1,150,000.-บาท  
        เพือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน
เคหะและชุมชน(00240)   งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241) 

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท
2.  ประเภทเงินจ่ายเพิมให้แก่พนักงาน  ตังไว้   30,000.-บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน(00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
3. ประเภทเงินเพิมต่าง ๆ    ตังไว้     42,000.-  บาท   
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง    นักบริหารงาน อบต. 6 ขึน
ไป   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241) 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท
4. ประเภทค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ตังไว้  420,000.- บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241)
 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 62,000 บาท
5.  ประเภทเงินจ่ายเพิมให้แก่พนักงาน ตังไว้  62,000.- บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าครองชีพชัวคราว ให้กับพนักงานจ้าง   ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240
)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)

งบดําเนินงาน รวม 726,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตังไว้  30,000.- บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
.ตามทีได้รับมอบหมาย   ตังจ่าย ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน(00241)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 90,000 บาท
2. ประเภทค่าเช่าบ้าน  ตังไว้ 90,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน(00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
3. ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ตังไว้  30,000.-   บาท   
        เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา ทีมีสิทธิได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3 ) พ.ศ. 2549  และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค
. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงิน
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงิน
บํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
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ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท

1.ประเภทรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ   ตังไว้    30,000.-บาท  
         เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัด
ทําของ แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆแรงงานอืนๆซึงเกียว
ข้องกับกิจการของอบต. และเพือเป็นค่าเบียประกันภัยรถส่วนกลางค่าใช้
จ่ายดังกล่าวสามารถ ถัวจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินทีตังประมาณการ
ไว้สําหรับรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน(00241)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะราย
จ่ายหมวดอืนๆ ตังไว้ 50,000.- บาท    
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
สําหรับเป็นค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืนในการ
เดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
1. ประเภทรายจ่ายเพือบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินตังไว้ 50,000
.- บาท    
    เพือจ่ายเป็น ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ    เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน  ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบํารุง
รักษาทรัพย์สิน  เป็นต้น  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241)  
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ค่าวัสดุ รวม 445,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

1.  ประเภทค่าวัสดุสํานักงาน    ตังไว้      20,000.-บาท     
         เพือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพือประกอบ  ดัด
แปลง   ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ   รายจ่ายเพือจัดหาสิงของทีใช้ในการ
ซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ     รายจ่ายที
ต้องชําระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติด
ตัง  เป็นต้น ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248  ลงวันที  27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บ
กระดาษ กาว แฟ้ม สมุด แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ ทีถูพืน ตะแกรง
เอกสาร นําดืม เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ กุญแจ เครืองเย็บ
กระดาษ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ด มู่ลี ม่านปรับ
แสง เครืองคํานวณเลข (Calculators) แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชือ
สํานักงาน แผ่นป้ายจราจร แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท
2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตังไว้  200,000.-   บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่นหลอดไฟสาธารณะ โคม
ไฟสาธารณะฯ สายไฟ สวิตซ์ไฟ เบรกเกอร์ สายไฟ หม้อแปรงไฟ
ลําโพง ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟนอุปกรณ์อืนๆ  ฯลฯ ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240
)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
3. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตังไว้ 100,000.-  บาท 
           เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุก่อ
สร้าง เช่น สี แปรง สว่าน เลือย ปูน ท่อ และวัสดุก่อสร้างอืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
4. ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตังไว้  40,000.-   บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้ใช้จ่ายเกียวกับวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก ฯลฯ  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
5. ประเภทค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  ตังไว้  60,000.-  บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงเช่นนํามันเบนซิน นํามันก๊าด นํามัน
ดีเซลฯ   เพือใช้กับรถจักรยานยนต์  รถยนต์ของ อบต. เครืองตัดหญ้าหรือ
ครุภัณฑ์อืนทีใช้นํามันเชือเพลิง  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240)  งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
          

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
6. ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตังไว้  10,000.-  บาท  
        เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่นกระดาษ
ชาร์ต ป้าย  สี  พู่กัน ฯลฯ     ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240)    งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
7.  ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ตังไว้  15,000.- บาท   
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึก
พิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เครืองกระจายสัญญาณ แผ่นดิสก์ สาย
เคเบิล แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น และอืน ๆ ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน(00240)   งานบริหารทัว
ไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 1,000 บาท
ประเภทค่าไปรษณีย์  ตังไว้  1,000.-   บาท   
        เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ฯลฯ ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผน
งานเคหะและชุมชน (00240)    งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน(00241)

งบลงทุน รวม 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โครงการจัดซือโต๊ะพร้อมเก้าอี จํานวน 6,000 บาท

1. ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   ตังไว้ 6,000.-บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี  โต๊ะทํางานขนาดไม่
น้อยกว่า 1.20 x 0.60 x 70 ซม.  เก้าอีทํางานแบบพนักพิง มีโช้คปรับ
ระดับสูง-ตํา เป็นครุภัณฑ์ทีจัดซือตามราคาทัวไป ซึงไม่มีกําหนดในราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ (เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ) ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240
)    งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล จํานวน 29,000 บาท

2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ตังไว้  29,000.-   บาท
          เพือจ่ายเป็นค่าสําหรับงานสํานักงานประมวลผลแบบที 2
   จํานวน 1 เครือง  ทังนีซือตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ทีใช้อยู่ใน
ขณะนันปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานเคหะ
และชุมชน (00240)  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน(00241)

งานไฟฟ้าถนน รวม 5,735,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,963,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,963,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายประจักษ์-โครงการคุ้ม
ทอง หมู่ที 2

จํานวน 766,000 บาท

1. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาย
ประจักษ์ -โครงการคุ้มทอง หมู่ที 2          
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายประจักษ์
-   โครงการคุ้มทอง หมู่ที 2  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร   ยาว 250.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือลงคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,000  ตาราเมตร  ไหล่ทางหินคลุกเกรดเกลียเรียบกว้างเฉลียข้าง
ละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่ณรงค์-บ้านนายชาลี 
 หมู่ที 3

จํานวน 740,000 บาท

2. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่
ณรงค์-บ้านนายชาลี หมู่ที 3          
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่
ณรงค์-บ้านนายชาลี  หมู่ที 3  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
 เมตร   ยาว 285.00 เมตร   หนา 0.15 เมตร  หรือลงคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 1,140  ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเกรดเกลียเรียบกว้างเฉลียข้าง
ละ 0.50 เมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย    ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ่อปลา-ศูนย์เพาะชํา หมู่ที 3 จํานวน 140,000 บาท

3. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ่อปลา-ศูนย์เพาะชํา 
หมู่ที 3          
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายจากบ่อปลา-ศูนย์เพาะชํา หมู่
ที 3  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 215.00 เมตร   ดินถมรอง
พืนทางหนาเฉลีย 0.30 เมตร   ลูกรังหนาเฉลีย 0.20 เมตร  เกรดเกลียบด
อัดเรียบ   พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย     ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาขุดใหม่-บ้านนายแก่น หมู่ที 4 จํานวน 130,000 บาท
4. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาขุดใหม่-บ้านนาย
แก่น หมู่ที 4          
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาขุดใหม่-บ้านนาย
แก่น หมู่ที 4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 300.00 เมตร   ดิน
ถมรองพืนทางหนาเฉลีย 0.30 เมตร   ลูกรังหนาเฉลีย 0.20 เมตร  เกรด
เกลียบดอัดเรียบ   พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1 ป้าย     ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายระวัง-บ้านนายปัญญา  หมู่ที 4 จํานวน 150,000 บาท
5. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายระวัง - 
บ้านนายปัญญา  หมู่ที 4          
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายระวัง -  บ้านนาย
ปัญญา  หมู่ที 4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 145.00
 เมตร   ดินถมรองพืนทางหนาเฉลีย 0.30 เมตร   ลูกรังหนาเฉลีย 0.20
 เมตร  เกรดเกลียบดอัดเรียบ  ลงท่อระบายนํา คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80 เมตร  จํานวน 16 ท่อน  พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1
 ป้าย   ตามแบบองค์การบริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งาน
ไฟฟ้าและถนน (00242)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายหน่อง-นายประโคน   หมู่ที 4 จํานวน 30,000 บาท
6. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายหน่อง-นาย
ประโคน   หมู่ที 4         
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายหน่อง -
นายประโคน  หมู่ที 4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 75.00
 เมตร   ดินถมรองพืนทางหนาเฉลีย 0.30 เมตร   ลูกรังหนาเฉลีย 0.20
 เมตร  เกรดเกลียบดอัดเรียบ   ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายอํานวย-บ้านนายสําเริง หมู่ที 4 จํานวน 60,000 บาท
7. ประเภทโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายอํานวย - 
บ้านนายสําเริง หมู่ที 4  
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายอํานวย - 
บ้านนายสําเริง หมู่ที 4  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 110.00
 เมตร   ดินถมรองพืนทางหนาเฉลีย 0.30 เมตร   ลูกรังหนาเฉลีย 0.20
 เมตร  เกรดเกลียบดอัดเรียบ    ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   หมู่ที 7 จํานวน 1,500,000 บาท
8 .ประเภทโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที 7          
        เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์   หมู่ที 7
  ขนาด กว้าง 13.20 เมตร   ยาว 18.00 เมตร ตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตําบลปราณบุรีกําหนด   พร้อมติดตังป้ายโครงการ  จํานวน 1
 ป้าย    ตามแบบองค์การบริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งาน
ไฟฟ้าและถนน (00242)
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โครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายนํารอบหมู่บ้าน   หมู่ที 4 จํานวน 17,000 บาท
9. ประเภทโครงการซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายนํารอบหมู่บ้านหมู่
ที4          
        เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝาบ่อพักท่อระบายนํารอบหมู่บ้านหมู่ที 4
  ขนาดกว้าง 0.80 x 0.80 x 0.15 เมตรจํานวน 15 ฝา  ตามแบบ
องค์การบริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและ
ถนน (00242)

โครงการต่อเติมโรงจอดรถอาคารสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท
10. ประเภทโครงการต่อเติมโรงจอดรถอาคารสํานักงาน   
        เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมโรงจอดรถอาคารสํานักงาน  ขนาดกว้าง 9.00
 เมตร ยาว 10.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราณบุรีกําหนด   พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย    ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240
)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-บ้านนายดนุ
พล หมู่ที 2

จํานวน 70,000 บาท

11. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก-บ้านนายดนุพล หมู่ที 2 ตังไว้ 70,000.-บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก - บ้านนายดนุพล หมู่ที 2  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
 เมตร  ยาว 100.00 เมตร   ดินถมรองพืนทางหนาเฉลีย 0.30 เมตร   ลง
หินคลุกหนาเฉลีย 0.20 เมตร  เกรดเกลียบดอัดเรียบ   ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)
โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนางมล-สุดสาย  หมู่ที 2 จํานวน 80,000 บาท

12. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนางมล-สุด
สาย  หมู่ที 2    
        เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกจากบ้านนางมล - สุด
สาย  หมู่ที 2  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว  150.00 เมตร  หิน
คลุกหนาเฉลีย 0.20 เมตร  เกรดเกลียบดอัดเรียบ ตามแบบองค์การ
บริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200
)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)

โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายอ๊อด-บ้านนางทิว   หมู่ที 1 จํานวน 470,000 บาท
13. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านนายอ๊อด - 
บ้านนางทิว   หมู่ที 1  
        เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลงลุกรังสายบ้านนายอ๊อด-บ้านนางทิว
  หมู่ที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 970.00 เมตร  หินคลุก
หนาเฉลีย 0.20 เมตร  เกรดเกลียบดอัดเรียบ พร้อมติดตังป้าย
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย   ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200)  แผนงานเคหะ
และชุมชน(00240)    งานไฟฟ้าและถนน(00242)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางบังอร-บ่อนําสาธารณะติดเขา  หมู่ที 
3

จํานวน 140,000 บาท

14. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางบังอร - บ่อนํา
สาธารณะติดเขา  หมู่ที 3          
        เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางบังอร-บ่อนํา
สาธารณะติดเขา  หมู่ที 3  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร  ยาว 500.00
 เมตร   ลูกรังหนาเฉลีย 0.20 เมตร  เกรดเกลียบดอัดเรียบ   พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย    ตามแบบองค์การบริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางเพย-โค้งเขานาห้วย  หมู่ที 3 จํานวน 140,000 บาท

15. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางเพย - โค้งเขานา
ห้วย  หมู่ที 3    
        เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านนางเพย  -   โค้งเขานา
ห้วย  หมู่ที 3  ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 450.00
 เมตร   ลูกรังหนาเฉลีย 0.30 เมตร  เกรดเกลียบดอัดเรียบ   พร้อมป้าย
โครงการจํานวน 1 ป้าย    ตามแบบองค์การบริหารส่วนปราณบุรี  ปรากฏ
ในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากหลังร้านฝรัง-บ้านนายปืด  หมู่ที 2 จํานวน 20,000 บาท
16. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากหลังร้านฝรัง-บ้านนาย
ปืด  หมู่ที 2  
        เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังจากหลังร้านฝรัง-บ้านนายปืด  หมู่
ที 2  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 100.00 เมตร   ลูกรังหนา
เฉลีย 0.20 เมตร  เกรดเกลียบดอัดเรียบ   ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางวาสนา-ชายทุ่ง หมู่ที 1 จํานวน 80,000 บาท
17. ประเภทโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางวาสนา-ชายทุ่ง 
หมู่ที 1  
        เพือจ่ายเป็นปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางวาสนา - ชายทุ่ง  หมู่
ที 1  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร  ยาว 430.00 เมตร   ลูกรังหนา
เฉลีย 0.20 เมตร  เกรดเกลียบดอัดเรียบ   ตามแบบองค์การบริหารส่วน
ปราณบุรี  ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงาน
เคหะและชุมชน (00240)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)

โครงการปรับปรุงอาคาร สํานักงาน อบต.ปราณบุรี หลังเก่า จํานวน 300,000 บาท
18. ประเภทโครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราณบุรีหลังเก่า      
        เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ปราณบุรีหลังเก่า   โดยมีรายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตําบลปราณบุรีกําหนด  พร้อมป้ายโครงการจํานวน 1 ป้าย    ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานเคหะและชุมชน (00240
)   งานไฟฟ้าและถนน (00242)

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  08:17:37 หน้า : 31/39



งบเงินอุดหนุน รวม 772,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 772,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 772,000 บาท
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ
        เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  จํานวน 3 โครงการ เป็น
เงิน 380,000.-บาท
        1.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายชํานาญ - บ้านนาย
เสน่ห์ หมู่ที 1 งบประมาณตังไว้ 190,000.-บาท 
        2.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนางมนต์  หมู่ที 2 งบประมาณ
ตังไว้ 60,000.-บาท 
        3.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านนายธีรศักดิ – ถนนหนอง
กา (ประแหลกฟัด) หมู่ที 2 งบประมาณตังไว้  130,000.- บาท 

        เงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค    จํานวน 2 โครงการ  เป็น
เงิน 392,000.-บาท
        1.โครงการขยายเขตประปาสายบ้านนายณรงค์(ร้านค้าฝน) -
บ้านนายละม่อมหมู่ที 4 จํานวน 2 ช่วง งบประมาณตังไว้ 307,000.-บาท 
        2.โครงการขยายเขตประปาสายสนามฟุตบอล - บ้านนางพะ
เยาว์ หมู่ที 4 งบประมาณตังไว้ 85,000.-บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 820,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 820,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงเพือการพัฒนาชุมชน จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลือนเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนา
ชุมชน ตังไว้  50,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการ เช่น ค่า
เอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252
)    (กองสวัสดิการสังคม)   
โครงการครอบครัวแรลลีและแหล่งเรียนรู้ท้องถิน จํานวน 45,000 บาท

2. ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวแรลลีและแหล่งเรียนรู้ท้องถิน ตัง
ไว้  45,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการ  เช่น ค่า
เอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252
)(กองสวัสดิการสังคม)
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โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรชุมชนตําบลปราณบุรี จํานวน 30,000 บาท
3. ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการองค์กรชุมชน
ตําบลปราณบุรี ตังไว้  30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการ  เช่น ค่า
เอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252
)(กองสวัสดิการสังคม) 
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตําบลปราณบุรี จํานวน 200,000 บาท

4.ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุตําบล
ปราณบุรี     ตังไว้  200,000  บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการ เช่น ค่า
เอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ   ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252
)(กองสวัสดิการสังคม) 
โครงการเวทีชาวบ้านสร้างสรรค์งานท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

5. ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการเวทีชาวบ้านสร้างสรรค์งานท้องถิน    
ตังไว้  30,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการ  เช่น ค่า
เอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252
)(กองสวัสดิการสังคม)

โครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
6. ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชน ตังไว้ 15,000
 บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการขององค์การ
บริหารส่วนตําบล  เช่น ค่าเอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ    ปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน(00252) (กองสวัสดิการสังคม)

โครงการอบรมพัฒนาทักษะหลากอาชีพ จํานวน 100,000 บาท
7. ประเภทค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาทักษะหลากอาชีพ ตังไว้
 100,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการ  เช่น ค่า
เอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
(กองสวัสดิการสังคม) 
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนําหมู่บ้าน จํานวน 350,000 บาท

8.โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพสตรีและแกนนําหมู่บ้าน 
ตังไว้ 350,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินตามโครงการ เช่น ค่า
เอกสาร อาหารพร้อมเครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ  ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน(00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน(00252)
(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 230,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จํานวน 30,000 บาท

1. ประเภทค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่างๆของ อบต. และส่งทีมกีฬาเข้า
แข่งขันกีฬารายการต่างๆ ตังไว้ 30,000.-บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น  ค่า
เครืองแต่งกายนักกีฬา ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกสอน  ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายใน
ขบวนพาเหรดหรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ปรากฏในด้านบริการชุมชนและ
สังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260
)  งานกีฬาและนันทนาการ(00262)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล จํานวน 150,000 บาท

2. ประเภทค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจําตําบล 
(ปราณบุรีคัพ)การแข่งขันกีฬาต่างๆของ อบต. ตังไว้  150,000.-  บาท   
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา สําหรับให้ประชาชนและ
เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีทัศนคติในการดําเนินชีวิตทีดี
และห่างไกลยาเสพติดเช่น ค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ค่าเช่าพาหนะ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา  ค่าตกแต่งสถานที ค่าเช่าเต็นท์  ค่าโล่
รางวัล ของขวัญรางวัล ค่าวงดุริยางค์ ค่าป้าย ค่าวัสดุเครืองแต่งกาย ค่า
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)  งานกีฬาและนันทนาการ(00262)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
3.ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ตังไว้ 50,000.- บาท   
     เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าของ
ขวัญสําหรับลงทะเบียน ค่ารางวัล ของขวัญ ค่าจัดสถานที ค่าอาหาร
ประกอบเลียง ฯลฯ และอืน ๆแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)  งานกีฬาและนันทนาการ(00262)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 240,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ จํานวน 50,000 บาท

1. ประเภทโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือตังไว้ 50,000.-บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือ  เช่น ค่า
ของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ ค่าป้าย ค่าตกแต่ง
สถานที และค่าใช้จ่ายอืน  ตามความจําเป็น ปรากฏในด้านบริการชุมชน
และสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00262)        

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  08:17:37 หน้า : 34/39



โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 80,000 บาท
2. ประเภทโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตังไว้ 80,000.-บาท
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ เช่น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใช้ในพิธีรดนําดําหัวผู้สูงอายุ อุปกรณ์
การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ตามความจําเป็นปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200
) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิน (00262)        
โครงการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 30,000 บาท

3. ประเภทโครงการจัดงานวันลอยกระทง  ตังไว้ 30,000.-บาท 
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันลอยกระทง เช่น ค่าของ
ขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีอุปกรณ์การเล่นเกมส์ และกิจกรรมต่างๆ ค่าป้าย ค่า
ตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00262)         

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา จํานวน 10,000 บาท
4. ประเภทโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ตังไว้ 10,000
บาท        
         เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา เช่น
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่า
ป้าย ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ปรากฏใน
ด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ(00260)   งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน (00262)         

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ จํานวน 30,000 บาท
5. ประเภทโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ ตัง
ไว้ 30,000.-บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียน วิถีพุทธ เช่น ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของขวัญของ
รางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
 ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจําเป็น ปรากฏในด้าน
บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานศึกษา
ไม่กําหนดระดับ(00214)

โครงการอบรมธรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 40,000 บาท
6. ประเภทโครงการอบรมธรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตตังไว้ 40,000
.-บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมธรรมเพือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เช่น ค่าวิทยากร ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์การเล่นเกมส์ และ
กิจกรรมต่างๆ ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ตามความจํา
เป็นปรากฏในด้านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน (00262)         
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท
     -เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง (สํานักงานปลัด)
2.โครงการป้องกันและกําจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดํา) จํานวน 50,000 บาท
  -เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เช่น ค่าจัดซือวัสดุ ค่าอาหาร ค่าเครือง
ดืม ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอืนๆที
เกียวข้อง (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
     -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์
พืช ค่าพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับปุ๋ย นํายาเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หรือ
สัตว์ หรือเครืองมือการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียม ฯลฯ และวัสดุการ
เกษตรอืเกษตรอืน ๆ ตามความจําเป็นเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ (สํานัก
งานปลัด) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,510,000 บาท
งบกลาง รวม 7,510,000 บาท
งบกลาง รวม 7,510,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 200,000 บาท

1.ประเภท เงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตังไว้  200,000.-บาท      
        เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองประกันสังคมของพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทังหมด เพือให้ลูกจ้างได้
รับสิทธิประโยชน์ทัง 6 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณี
ทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณี
ชราภาพ ตามกฎหมายกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม พ.ศ.2543 ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน(00400) แผนงานงบ
กลาง(00410) งานงบกลาง(00411)  (สํานักปลัด)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,000,000 บาท
2.ประเภทเบียยังชีพผู้สูงอายุ ตังไว้  5,000,000.-  บาท  
         เพือจ่ายเป็นเงินเพือรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือน
แบบขันบันได เว้นแต่ในส่วนของเงินเพิมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ดําเนินการตามข้อ 18 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่าย
เงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
 ทีได้ดําเนินการมาก่อนใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีราย
ชือผู้มีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  โดยคํานวณจากอัตราเฉลียการเพิมขึน 3 ปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนผู้
สูงอายุทีได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจากประกาศบัญชีรายชือฯ โดยดําเนินการจ่าย
เงินเบียยังชีพผู้สูงอายุให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559 รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง เป็นการดําเนิน
การตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
 ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน(00400) แผนงานงบกลาง(00410
) งานงบกลาง(00411) (กองสวัสดิการสังคม)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,500,000 บาท
3. ประเภทเบียยังชีพคนพิการ ตังไว้ 1,500,000.-บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินเพือรองรับการจัดสวัสดิการเบียความพิการให้แก่คน
พิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด ทีได้แสดงความจํานงโดยการขอ
ขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 25 พฤศจิกายน 2557 เว้นแต่ใน
ส่วนของเงินเพิมทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินการตามข้อ 18 (2
) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ทีได้ดําเนินการมา
ก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชือผู้มีสิทธิ
รับเงินเบียความพิการ ประจําปีงบประมาณ 2561 โดยคํานวณจากอัตรา
เฉลียการเพิมขึนสามปีย้อนหลัง และข้อมูลจํานวนคนพิการทีได้บันทึกใน
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบียยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินจากประกาศบัญชีรายชือ  โดยดําเนินการจ่ายเงินเบียความพิการ
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ
. 2559 รวมถึงหนังสือสังการทีเกียวข้อง เป็นการดําเนินการตามภารกิจ
ถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542 คนละ 800 บาท จํานวน 12 เดือน (โครงการ
สนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ)ทีได้รับการอนุมัติตามระเบียบฯ ปรากฏในด้านการดําเนินงาน
อืน(00400) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) (กอง
สวัสดิการสังคม)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
4. ประเภทเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  120,000.- บาท
      เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้
ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยาก
จนหรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตน
เองได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ทีมีสิทธิจะได้รับเบียยังชีพคนละ 500 ต่อเดือนครบ
ทัง12เดือน เป็นการดําเนินการตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่งพระ
ราชบัญญัติแผนและขันตอนการกระจายอํานายฯ พ.ศ. 2542 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 คนละ 500 บาท จํานวน 12 เดือนทีได้
รับการอนุมัติตามระเบียบฯ ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน(00400
) แผนงานงบกลาง(00410) งานงบกลาง(00411) (กองสวัสดิการสังคม)
 

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
5. ประเภท สํารองจ่าย ตังไว้ 200,000.-บาท
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าใน
กรณีจําเป็นหรือเพียงพอต่อการเผชิญเหตุสาธารณภัยตลอดปี  โดยนําไป
ใช้จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนร่วม เพือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวันที  12 มีนาคม 2545
 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวัน
ที  15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
 3215 ลงวันที  6 มิถุนายน  2559และ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541  การอนุมัติใช้เงินสํารองจ่ายให้เป็นอํานาจหน้าทีของนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2543
 ข้อ 19 ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน(00400)  แผนงานงบ
กลาง(00410)  งานงบกลาง(00411) (สํานักปลัด)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 283,000 บาท
6. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตังไว้ 283,000.-บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
    1. ประเภทค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณบุรี  ตัง
ไว้    200,000.-  บาท   
          เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลปราณบุรี  โดย
ยึดหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถินสมทบ 1
 ส่วน และรัฐบาล  1 ส่วน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม  2553 ปรากฏ
ในด้านการดําเนินงานอืน(00400)  แผนงานงบกลาง(00410) งานงบ
กลาง(00411) (กองสวัสดิการสังคม)

    2. ประเภทเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถินหรือพืนทีตําบล
ปราณบุรี   ตังไว้  83,000.- บาท 
    เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในพืนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลปราณบุรีในอัตราร้อยละไม่น้อยกว่า 40 % ของงบ
ประมาณทีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 5
 ราชบุรี จัดสรรมาให้ (สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ขนาด
กลาง) ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน (00400) แผนงานงบ
กลาง(00410) งานงบกลาง(00411) (สํานักปลัด)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 207,000 บาท
7. ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน   ตัง
ไว้ 207,000.- บาท  
          เพือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ  ในอัตราร้อยละ
หนึงของการประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณทัวไปโดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินจ่ายขาดเงิน
สะสม  ปรากฏในด้านการดําเนินงานอืน(00400)  แผนงานงบ
กลาง(00410)  งานงบกลาง(00411) (สํานักปลัด)
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