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อําเภอ แก้งสนามนาง   จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราวและ
เงินปรับเพิมตามคุณวุฒิให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามตําแหน่งและอัตรา
ที ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลของสํานัก
งานปลัด และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและ
อัตราที ก.อบต.กําหนด จํานวน 13 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,800,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,460,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,750,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่ตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล/
ค่าตอบแทนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบล/รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน12 เดือน

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
งบบุคลากร รวม 7,895,120 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 11,651,620 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 37,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับวารสาร นิตยสาร สิงพิมพ์
ต่างๆ หนังสือพิมพ์ ทําความสะอาดสํานักงานจ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างทํา
ของ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง
เหมาเดินสายไฟ ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติมภายในสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาทําป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าซักฟอกค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุกค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเบีย
ประกัน ค่าจ้างจัดทําเว็ปไซค์ ค่าบริการระบบการเชือมต่อระบบอินเตอร์
เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าพืนทีอินเตอร์เน็ต ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,570,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน
พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา และผู้มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเอกสาร ค่ารับวารสาร นิตยสาร สิงพิมพ์
ต่างๆ หนังสือพิมพ์ ทําความสะอาดสํานักงานจ้างเหมารถยนต์ ค่าจ้างทํา
ของ ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ค่าจ้าง
เหมาเดินสายไฟ ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิมเติมภายในสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาทําป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ค่าซักฟอกค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
ระวางบรรทุกค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าเบีย
ประกัน ค่าจ้างจัดทําเว็ปไซค์ ค่าบริการระบบการเชือมต่อระบบอินเตอร์
เน็ตความเร็วสูง ค่าเช่าพืนทีอินเตอร์เน็ต ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ในการติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,425,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 10 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ของสํานักงานปลัด ให้แก่  10 อัครา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําประเภทบริหารสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลบึงพะไล ตําแหน่งปลัดอบต. รองปลัดอบต.และหัวหน้าสํานักงาน
ปลัด ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 200,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น จัดซือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พร้อมติดตัง ค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบ
ต.บึงพะไล(ตามหนังสือด่วนทีสุด มท.0340.4/2128 ลว 31 กค.57)

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดอกจานบาน เช่น ค่าจัดซือ
วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.บึงพะไล

โครงการดอกจานบาน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ อบต. เคลือนทีพบประชา
ชน เช่น ค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.
บึงพะไล

โครงการ  อบต. เคลือนทีพบประชาชน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา สําหรับพิธีการงานวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและ
มีความสําคัญเหมาะสม

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ
ผู้นําชุมชน ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการเลือกตังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลตามคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ) อีกทังให้ความให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิ หน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา ได้แก่ ค่าตอบแทนของบุคคลทีได้รับการ
แต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการเลือกตังฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครือง
เขียน และอืนๆ ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง และการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ จํานวน 250,000 บาท

เป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ทีมีความจํา
เป็นและเหมาะสม

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

-ค่ารับรอง จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรเอกชน หรือส่วนราชการ
ต่างๆ ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชม ทัศนศึกษาดูงาน และอืนๆ ทีเกียว
ข้อง หรือเลียงรับรองของอบต.และในการประชุมสภา อบต. คณะ
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตาม
ระเบียบฯหรือตามหนังสือสังการ ฯลฯ
-พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐ
พิธี จํานวน 30,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าเปิดอาคารต่างๆ และค่าใช้จ่าย
ในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของอบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดานเขียนไม้อัดสี กระดาษ
เขียนโปสเตอร์ พู่กัน ฟิล์ม ล้าง อัดขยายรูป เมมโมรีการ์ด ภาพถ่ายดาว
เทียม ขาตังกล้อง กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เพือใช้ในราชการหรือกิจการ
ต่างๆ ในอํานาจหน้าที เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิล นํามันเครือง นํามัน
ก๊าด จาระบี นํามันหล่อลืนรถยนต์ ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้มฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามันเบรก ยาง
นอก–ใน ตลับลูกปืน หม้อนํารถยนต์ หัวเทียน เข็มขัดนิรภัย ฟิลม์กรอง
แสง เบาะ กระจก กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด และสิง
ของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้ถูพืน ไม้กวาด ผงซักฟอก ผ้าปูโต๊ะ
ถ้วย จาน ช้อน ซ้อม มีด ถาด หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ แก้วนํา แก้วนําจานรอง หม้อ แก้วกาแฟ นําจืดที
ซือจากเอกชนและอุปกรณ์อืนๆฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฟิวส์ ไฟ
ฉายสปอร์ตไลท์ เครืองตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือ
ก้าน เครืองสัญญาณเตือนภัย ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน และใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น กระดาษ ปากกา  ดินสอ  หมึกพิมพ์ ตรายาง แฟ้ม
ต่างๆ สมุดบัญชีต่างๆ  สมุดประวัติพนักงาน พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน ธงชาติ ทีถูพืน นํา
ดืมบริการประชาชนในสํานักงาน เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ แผ่นป้ายชือ
สํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ เครือง
คํานวณ นาฬิกาตังหรือแขวน ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 840,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินท์ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมประชุมชีแจงทําความ
เข้าใจเพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น ค่าจัดซือ
วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.บึงพะไล  (ตาม
หนังสือด่วนทีสุด มท.0340.4/2128ลว 31 กค.57)

โครงการอบรมประชุมชีแจงทําความเข้าใจเพือสร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดี
งามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงานของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กลุ่ม
อาชีพ ผู้นําชุมชน และหน่วยงานราชการ  เช่น  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าของ
ขวัญหรือของทีระลึกและค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นฯลฯ

โครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน จํานวน 300,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 24/9/2558  14:39:17 หน้า : 5/28

เพือจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 4 หลัง (จัดหาทัวไปและสํารวจ
ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ) (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 82 ลําดับที 2)

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีหลังสูงพนักงานส่วนตําบลใช้ในตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 2ตัว  (จัดหาทัว
ไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ)   (ปรากฏในแผนสามปี 59-
61 หน้า  82 ลําดับที 2)

ค่าจัดซือเก้าอีทรงสูง จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 240,500 บาท
งบลงทุน รวม 240,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายต่ออายุการบริการพืนทีพร้อมโดเมนเนมและให้หมาย
ความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการและค่าโทรสาร ค่าเทเล็กซ์ ค่า
วิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าหมาย
เลข ฯลฯ

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกทีใช้ในราชการของอบต.
บึงพะไล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการของ อบต.บึงพะไลใน
พืนที และค่าโทรศัพท์เคลือนที และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่า
เช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสายฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล และทีอยู่ใน
ความดูแลของ อบต.

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล/ ในทีสาธารณะ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 515,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่นเครืองดับเพลิงฯ

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผ้าหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ ค่า
จัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน แผ่นดิสก์
โปรแกรม อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เมนบอร์ด เมมโมรี
ซิป RAM เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Lan Card วัสดุเพิมเติมที
เกียวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
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- โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ2559จํานวน 20,000บาทเพือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐ
พิธีต่างๆ (ปรากฏในแผนสามปี59 -61หน้า 84 ลําดับที 11)(จะดําเนิน
การได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกระจายอํานาจ
ระดับจังหวัดแล้ว)
-โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพือสาธารณกุศลและให้ความช่วย
เหลือ  จํานวน 6,000 บาท (ปรากฏในแผนสามปี59 61 หน้า 84 ลําดับ
ที 12)(จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรม
การกระจายอํานาจระดับจังหวัดแล้ว)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 26,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนเพือปรับ
ปรุงและจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับอําเภอ อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัด
นครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ปรากฏในแผนสามปี 59-
61 หน้า 83 ลําดับที1)(จะดําเนินการได้ก็ต่อเมือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกระจายอํานาจระดับจังหวัดแล้ว)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 71,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 71,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบ
ต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างหน่วยงานภายนอกทีมีความเป็นกลางใน
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 70,000 บาท

เพือจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  จํานวน 2 ชุด (จัดหาทัวไปและสํารวจราคา
ตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐาน
งบประมาณ)

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 7,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็งจํานวน 1 เครือง (จัดหาในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ)

จัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เพือจัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจค
เตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครือง(จัด
หาในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ)

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จํานวน 39,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีทรงสูง สําหรับคณะผู้บริหารท้องถิน จํา
นว 4 ชุด (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ) ปรากฎในแผนสาม
ปี 59-61 หน้า 82 ลําดับที 2

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีทรงสูง จํานวน 80,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการฯลฯ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง อบต. ที
ได้รับแต่งตังจากตัวแทนชุมชน และคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างทีแต่งตัง
จากพนักงานส่วนตําบล เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 885,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินเพิมต่างๆ ของพนักงาน
จ้างตามภารกิจ   จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจเงินค่าปรับปรุงค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ของส่วนการคลัง  จํานวน 2 อัตราโดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ลูกจ้าง
ประจํา จํานวน 1 อัตรา ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลุกจ้างประจําพร้อมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 1
อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 193,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถินที
ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด จํานวน 6 อัตรา โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,400,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,000,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,000,000 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,949,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนองค์กรการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์จะดําเนิน
การกุศลและจัดตังตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น อุดหนุนเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา วัด มัสยิด สมาคม มูลนิธี ฯลฯ

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 5,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อ
เนือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมนโมรีซิป เมาส์  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความสะอาด และสิง
ของเครืองใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้ถูพืน ผ้าปูโต๊ะ หม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ แก้วนํา แก้วนํา
จานรอง หม้อ แก้วกาแฟ นําจืดทีซือจากเอกชน นํายาขัดห้อง
นํา เข่ง กาแฟ โอวัลตินและอุปกรณ์อืนๆฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก
พิมพ์ กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินท์ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน
คลัง เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และการจัดทําหรือ
ปรับข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ของอปท.พ.
ศ.2550 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.3/ ว 462 ลว 28 กพ.51 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.3/ ว 67 ลว 9 มค. 2555) รายละเอียดตามที อบ
ต. กําหนด

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) ให้
บรรลุผลสัมฤทธิค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ให้มีความพร้อมทีจะรองรับการ
ปฏิบัติงานในระบบ (e-LASS) ฯลฯ รายละเอียดตามที อบต. กําหนด

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LASS) จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆบุคลากรกรภายนอก เช่น ค่าจ้างเหมา
สูบนํา สูบสิงปฏิกูล ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าเขียนป้าย ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกันค่า
จ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริหารกําจัดปลวก ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 475,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน
พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. และเจ้าหน้าที ที
เกียวข้อง เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่า
พาหนะ ค่าทีพักฯลฯ  รายลละเอียดตามโครงการอบต.กําหนด (ปรากฏใน
แผนสามปี 59-61 หน้า 87 ลําดับที 1)

โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการ อบต.บึงพะไล(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 2208 ลว 2 ธค.57) (ปรากฎในแผน
สามปี 59-61 หน้า 86ลําดับที 3)

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 330,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 330,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา
(18 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและเป็นลักษณะ
พืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ราคากลางและ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558) (แผนสามปี 58-
61 หน้า 82 ลําดับที 5)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา จํานวน 3,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน(จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและเป็น
ลักษณะพืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ราคา
กลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558) (ปรากฏใน
แผนสามปี 59-61 หน้า 82 ลําดับที 5 )

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารของทางราชการ จํานวน 2 หลัง (จัดหา
ทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ)(ปรากฎในแผนสามปี 59-
61 หน้า 82 ลําดับที 2)

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 64,700 บาท
งบลงทุน รวม 64,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกทีใช้ในราชการของอบต.บึงพะไล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปก
หนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าระวางบรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่า
เบียประกัน ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ฯลฯ ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง อบต. ที
ได้รับแต่งตังจากตัวแทนชุมชน และคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างทีแต่งตัง
จากพนักงานส่วนตําบล เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 526,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 3 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 300,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งนักบริหารงาน
การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลของส่วน
การศึกษา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและ
อัตราที ก.อบต.กําหนด จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 450,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 852,000 บาท
งบบุคลากร รวม 852,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,489,900 บาท

แผนงานการศึกษา
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เพือจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 7 หลัง (จัดหาทัวไปและสํารวจ
ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ) (ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 82 ลําดับที 2)

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 7 ตัว (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่
มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ) (ปราก
ฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 82ดับที 2)

ค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 17,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 111,900 บาท
งบลงทุน รวม 111,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกทีใช้ในราชการของอบต.
บึงพะไล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทีอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.
บึงพะไลฯ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของอบต. เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ พรินเตอร์ เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของเครืองใช้ต่างๆ เช่น ถ้วย จาน ช้อน ซ้อม ขัน
นํา แปรง ไม้ถูพืน ไม้กวาด ผ้าผูกประดับ ผ้าปูโต๊ะ ไม้ถูพืน โอ่งนํา แก้ว
นํา จานรอง ถังแก็ส กระติกนําแข็งฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ในอาคารและสถานทีทีอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ฟิวส์ บาลาท หลอดไฟแสง
สว่าง สายไฟฟ้า โคมไฟ พร้อมขา หรือก้าน ชุดไมค์โครโฟน ขาตัง
ไมโครโฟน ลําโพง เครืองใช้ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆเก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกพิมพ์ หมึก แฟ้ม ตรายาง ธง
ชาติ ทีถูพืน กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้าน
อารมณ์เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบึงพะไล เพือเป็นให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ทีดี รายละเอียดตามโครงการ อบต.กําหนด (ปราก
ฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 73ลําดับที 4)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านอารมณ์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น เครืองดืม ค่า
ของขวัญของรางวัล ในการจัดประกวดแข่งขันสําหรับเด็ก เยาวชน ค่าซือ
สมุด ดินสอ ขนม ผลไม้ต่างๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.
กําหนด (ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 74 ลําดับที 10)

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯสร้างประสบการณ์ทีดีแก่เด็ก นําเด็ก
ในไปทัศนศึกษา รายละเอียดตามโครงการ อบต.กําหนด (ปรากฎในแผน
สามปี 59-61 หน้า 73 ลําดับที 4)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่าย อ่าน คิด เขียน เพือส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทีดีรายละเอียดตามโครงการโรงเรียนบ้านหนอง
เต่า  (ปรากฎในแผนสามปี 59-61  )

โครงการค่าย อ่าน คิด เขียน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กตําบลบึงพะไล จํานวน 13 คน คนละ 2,000 บาท รายละเอียด
ตามกิจกรรมต่างๆทีได้ดําเนินการ ฯลฯ  เช่น ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่า
ทีพัก ฯลฯ (ตามหนังสือ มท.ด่วนทีสุด ที มท.0893.3/ ว3149 ลว5มิ.ย.พ.
ศ.2558)(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
บึงพะไล

จํานวน 26,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 1,576,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,862,480 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว (ในส่วนทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงพะไล สมทบเพิม) ให้แก่ ผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ที
ปฏิบัติหน้าทีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลบึง
พะไล โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 210,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 210,000 บาท
งบบุคลากร รวม 210,000 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 7,386,480 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (INKJET Printer) จํานวน 3 เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
เป็นลักษณะพืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ราคากลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558) (ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 82 ลําดับ
ที 5)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 12,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 15 ตัว (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ)(ปราก
ฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 82 ลําดับที 2)

ค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเก้าอี สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 4 ชุด (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ) (ปราก
ฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 82ลําดับที 2)

ค่าจัดซือโต๊ะเก้าอี จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
งบลงทุน รวม 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา  เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือ
การเรียนการสอนทําด้วยพลาสติก กระดานลืนพลาสติก เบาะ
ยืดหยุ่น ฯลฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงพะไล จํานวน 5
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโคบาล
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า-หนองโพธิ
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบึง-บ้านโนนระเวียง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหนองขอน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง

วัสดุการศึกษา จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลบึงพะไล จํานวน 5 ศูนย์ ศูนย์ ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองโคบาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า-หนองโพธิ,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหัวบึง-บ้านโนนระเวียง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหนอง
ขอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว
กอง จํานวน 250 ราย (จํานวน 280 วันทําการ) (ปรากฎในแผนสาม
ปี 59-61 หน้า 74 ลําดับที 7) (ส่วนการศึกษาฯ) ”ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตําบลบึงพะไล  อําเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และ
เด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 806 ราย จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนบ้านหนอง
โคบาล,โรงเรียนบ้านโนนระเวียง,โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน,โรงเรียน
บ้านหนองขามน้อยและโรงเรียนบ้านหนองเต่า (จํานวน 260 วันทํา
การ) ”ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน”

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,236,480 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,286,480 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา(อาหารกลางวัน) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบึงพะไล
จํานวน 5 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโคบาล, ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองเต่า-หนองโพธิ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบึง-บ้านโนน
ระเวียง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหนองขอนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบัวกอง จํานวน 250 ราย (จํานวน 280 วันทําการ) (ทังนี จะ
เบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,400,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายอุดหนุนในการดําเนินโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุข โดยจัดสรรเป็นค่าดําเนินการของกลุ่ม อสม. เช่น การพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรืองต่างๆ การ
จัดบริการชุมชนเบืองต้น ในศูนย์สาธารณะสุขมูลฐานชุมชน หรือกิจกรรม
อืนๆ จํานวน 15 หมู่บ้าน รายละเอียดตามโครงการทีขอรับเงินอุด
หนุน  (ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 80 ลําดับที 1)

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 112,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 112,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 112,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือนํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีกําจัดยุง ทราย อะเบทกําจัด
ลูกนําวัคซีนพิษสุนัขบ้า ถุงมือ ชุดเครืองมือผ่าตัด สําลีและผ้าพัน
แผล ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการของ อบต.

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการรณรงค์พิษสุนัขบ้า ราย
ละเอียดตามโครงการของ อบต. บึงพะไล ปรากฎในแผนสามปี 59-
61 หน้า 80 ลําดับที 5)

โครงการรณรงค์พิษสุนัขบ้า จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรค
ตามฤดูกาล รายละเอียดตามโครงการของ อบต. บึงพะไล (ปรากฎในแผน
สามปี 59-61 หน้า80 ลําดับที 2)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดและโรคตามฤดูกาล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกเป็นการรณรงค์พ่นหมอกควันกําจัดยุงลาย
ป้องกันโรคไข้เลือดออก รายละเอียดตามโครงการของ อบต. บึง
พะไล (ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า80 ลําดับที 4)

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 612,500 บาท

แผนงานสาธารณสุข

เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตําบลบึงพะไล  อําเภอ
แก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก,เด็ก
อนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 806 ราย จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียน
บ้านหนองโคบาล,โรงเรียนบ้านโนนระเวียง,โรงเรียนบ้านศาลาหนอง
ขอน,โรงเรียนบ้านหนองขามน้อยและโรงเรียนบ้านหนอง
เต่า (จํานวน 200 วันทําการ) (ปรากฎในแผนสามปี 59-
61 หน้า 73 ลําดับที 6)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,224,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,224,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 3,224,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป ของกองช่าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป
ของกองช่าง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 240,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการกอง
ช่าง ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลของกอง
ช่าง และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่งและอัตรา
ที ก.อบต.กําหนด จํานวน 4 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 798,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,146,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,146,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,280,280 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

เพือส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร/พนักงานส่วนตําบลการให้ความ
รู้เพือการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพืนที การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร การตังครรภ์ในวัยรุ่น (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 59-
61 หน้า 80 ข้อ6)

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการประสานงานเพือระดมทรัพยากรส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และการตังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายตามโครงการฯ เป็ฯการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ให้มีรายได้  รายละเอียดตามโครงการอบต.กําหนด (ปรากฎในแผน
พัฒนาสามปี 59-61 หน้า 91 ข้อ 1)

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน หรือดําเนินกิจกรรมก่อสร้าง หรือ
กรณีมีการจ้างแรงงานดําเนินการก่อสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านทีอยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน หรือส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาส ฯลฯ (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 79ข้อ )

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 180,000 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ เครืองมือในการก่อสร้าง  เช่น ไม้
ต่างๆ นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปลงทาที ปูนซีเมนต์  อิฐหิน  ทราย  ดิน
ลูกรัง  ดินถม ท่อระบายนํา ฆ้อน  ตะปู  นังร้าน จอบ เสียม ขวาน ท่อ
ต่างๆ ท่อนําและอุปกรณ์ประปา เลือย เครืองวัดขนาดเล็กเช่นตลับ
เมตร ลูกดิง  ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรับใช้ในอาคารและสถานทีทีอยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ บาลา
ท หลอดไฟแสงสว่าง สายไฟฟ้า โคมไฟ พร้อมขา หรือก้าน ชุดไมค์โค
รโฟน ขาตังไมโครโฟน ลําโพง เครืองใช้ไฟฟ้า เบรกเกอร์ หม้อแปลง
ไฟฟ้า แผงแสดงวงจรต่างๆ เครืองตัดกระแสไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ เช่น โต๊ะต่างๆ เก้าอีต่างๆ ตู้
ต่างๆ กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกพิมพ์ แผงปิดประกาศฯลฯ พระ
บรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 309,280 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ฯลฯ “ค่าจ้างเหมาบุคลภายนอกให้จ่ายเป็นค่าใช้สอย” “ค่าสิงของ
ทีซือมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ”

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 60,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ้างเหมาบุตลภายนอก ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวาง
บรรทุก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกันค่าติดตังไฟฟ้าฯ ค่าติดตัง
ประปาฯ ค่าติดตังโทรศัพท์ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง อบต. ที
ได้รับแต่งตังจากตัวแทนชุมชน และคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างทีแต่งตัง
จากพนักงานส่วนตําบล เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 864,580 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา
18 หน้า/นาที จํานวน 1เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและเป็นลักษณะพืน
ฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ราคากลางและ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18กุมภาพันธ์ 2558) (ปรากฎในแผนสาม
ปี 59-61 หน้า82ลําดับที 5)

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) จํานวน 1 เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและเป็น
ลักษณะพืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ราคา
กลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558) ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 82 ลําดับที 5 )
(กองช่าง)

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยยนต์ใช้ตัดแต่งกิงต้นไม้จํานวน 3 ตัว (จัดหาทัว
ไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ)  (ปรากฎในแผนสาม ปี 59-61)

ค่าจัดซือเลือยยนต์ จํานวน 30,000 บาท
ครุภัณฑ์โรงงาน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารของทางราชการ จํานวน 2หลัง (จัดหา
ทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ) (ปรากฎในแผนสามปี 59-
61 หน้า 82 ลําดับที 2

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 20,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 269,700 บาท
งบลงทุน รวม 269,700 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกทีใช้ในราชการของอบต.
บึงพะไล

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.บึง
พะไลฯ

ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 103,300 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เครืองสูบนํา และวัสดุ
อืนๆ เช่น บล็อก ประแจ ไขควง น๊อตปะเคนยาง ลูกปืน  จาระบี  ซีน
เชือก มิเตอร์นํา – ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ ฯลฯ

วัสดุอืน จํานวน 54,280 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ของอบต. เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับ
ผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีซิป เมาส์ พรินเตอร์ เครือง
อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. เช่น แผ่นป้ายประกาศ กระดานเขียนไม้อัดสี กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี ภาพถ่ายดาวเทียม  ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 30,000 บาท
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บริเวณบ้านนางจําปี  – นางพรธิพา  ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 39 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพืนที
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 117 ตร.ม.ไหล่ทางถมดินตามสภาพหรือให้อยู่
ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน (ปรากฏในแผนสามปี 59-
61 หน้า 34 ลําดับที 16 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ.หนองบัวกอง หมู่ที 3 จํานวน 60,000 บาท

จุดที 1 บริเวณนางปราณี  นิราราช  ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนที
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.ไหล่ทางถมดินตามสภาพหรือให้อยู่
ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน จุดที 2 บริเวณนายเหลา มูล
วันทา ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 400 ตรม. ไหล่ทางถมดินตามสภาพหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่าง
ควบคุมงาน จุดที 3 บริเวณสามแยกบ้านนางปราณี นิราราช ปริมาณงาน
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 15 ม. หนา
0.15 ม. หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม.พร้อมขยายโค้ง
รับรถทังสองข้าง ไหล่ทางถมดินตามสภาพหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่าง
ควบคุมงานพร้อมติดตังป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กําหนด   (ปรากฏ
ในแผนสามปี 59-61 หน้า 38 ลําดับที 20)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ.หนองโคบาล หมู่ที 6 จํานวน 456,000 บาท

จุดที 1 บริเวณบ้านนายสุทัศน์ – ถนนลาดยาง ปริมาณงานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 92 ม. หนา0.15 ม. หรือมี
พืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 460 ตรม.ไหล่ทางถมดินตามสภาพหรือให้
อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตังป้ายโครงการ ตาม
แบบ อบต.กําหนด   (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 36 ลําดับที 18)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  บ้านพะไล  หมู่ที 4 จํานวน 242,000 บาท

จุดที 1 บริเวณทิศเหนือโรงเรียนบ้านหนองเต่า  ปริมาณงานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 18 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม
ขยายจุดรับโค้งทังสองข้าง รวมพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 124 ตร.
ม. ไหล่ทางลงลูกรังทังสองข้างๆละ 0.50 ม. วางท่อ คสล.
ขนาด  0.40 เมตร จํานวน 12 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบ
ร้อย จุดที 2 บริเวณบ้านนายสมัย พันชมพู  ปริมาณงานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว  38 ม. หนา0.15 ม.  หรือมี
พืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 152 ตร.ม.ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนน
หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่วงควบคุมงาน พร้อมติดตังป้ายโครงการ ตาม
แบบ อบต.กําหนด   (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 42 ลําดับที 24)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)  บ.หนองโพธิ หมู่ที 10 จํานวน 154,000 บาท

ขนาดสูง 10.00 ม. เพือรองรับถังนําประปาแบบไฟเบอร์กลาสขนาดบรรจุ
นํา 2,500  ลิตร จํานวน 4 ใบ  พร้อมติดตังระบบสูบจ่ายนําให้เรียบ
ร้อย พร้อมติดตังป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กําหนด  (ปรากฏในแผน
สามปี 59-61)

โครงการก่อสร้างโครงถักเหล็กบ้านศาลาหนองขอน หมู่ที 5 จํานวน 200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,371,540 บาท
งบลงทุน รวม 6,371,540 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 7,096,520 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท
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บริเวณหนองขนุน– บ้านศาลาหนองขอน ปริมาณงานถมดินความขนาด
กว้าง 5.00 ม. สูงเฉลีย 1.00 ม. ยาว 265 ม.หรือมีปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 1,325 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลียให้เรียบร้อย  วางท่อระบาย
นํา คสล. ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ  7 ท่อน พร้อมยาแนวรอย
ต่อท่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตังป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.
กําหนด  (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 55 ลําดับที 44)

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินสายบ้านหนองขามน้อย หมู่ที 11 จํานวน 100,000 บาท

จุดที 1 บริเวณสีแยกโรงสีชุมชน – บ้านสงวนน้อย  หลงสี ปริมาณงานถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 94 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมขยายโค้งรับรถหนึง
ข้าง หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 510.50 ตร.ม.ไหล่ทางถมดิน
ตามสภาพหรือให้อยู่ในดุลยพินิจของช่างควบคุมงาน พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ตามแบบ อบต.กําหนด (ปรากฏในแผนสามปี 59-
61 หน้า 37 ลําดับที 19)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)บ.ศาลาหนองขอน หมู่ที 5 จํานวน 264,000 บาท

บริเวณบ้านนายเจษฎา สีละหาด (บ้านนายสุรเชษฐ์ วรรณปะเก– บ้านนาง
สุบิน นาดา) ปริมาณงานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว  190 ม. หนา0.15 ม. หรือมีพืนทีคอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 950 ตร.ม.ไหล่ทางถมดินตามสภาพถนนหรือให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของช่วงควบคุมงาน พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กําหนด  (ปรากฏ
ในแผนสามปี 59-61 หน้า 43 ลําดับที25)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ที 12 บ.บะระเวียง จํานวน 489,000 บาท

บริเวณบ้านหนองเต่าพัฒนา –บ้านหนองโคบาลเหนือ ปริมาณงาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างๆ
ละ 0.50 ม.  พร้อมปรับเกลียให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการตาม
แบบ อบต.กําหนด  (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 45 ลําดับที 28)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที 15 บ.หนองเต่า
พัฒนา

จํานวน 264,000 บาท

จุดที 1 บริเวณบ้านนายบุญเหลือ สินทบ ปริมาณงานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 114 ม. หนา  0.15 ม. หรือมีพืนที
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 570 ตร.ม.ไหล่ทางลงไหล่ทางทังสองข้างๆ
ละ 0.50 ม. พร้อมปรับเกลียให้เรียบร้อย พร้อมป้ายโครงการตามแบบ อบ
ต.กําหนด   (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 45 ลําดับที 27)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที 14 บ.ราชมงคล จํานวน 300,000 บาท

จุดที 1 บริเวณต่อจากถนนคสล.เดิม – ศาลปู่ตา  ปริมาณงานถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 85ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พืนทีคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 510 ตรม.ไหล่ทางลงลูกรังทังสองข้างๆ
ละ 0.50 เมตร  พร้อมติดตังป้ายโครงการตามแบบ อบต.
กําหนด   (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 39 ลําดับที 21)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ.ห้วยยาง  หมู่ที  7 จํานวน 267,000 บาท
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-ก่อสร้างห้องนํา-ส้วม ขนาดความ
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.60 เมตร จํานวน 8 ห้อง  พร้อมติดตังอุปกรณ์ให้
เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.กําหนด
-กันห้องระหว่างห้องเรียนกับห้องรับประทานอาหาร ขนาดความ
ยาว 6.65 เมตร สูง 2.90 เมตร จํานวน 2 จุดรายละเอียดตามแบบแปลน
ทีอบต.บึงพะไลกําหนด
-เทคอนกรีตเสริมเหล็กด้านข้างฝังทีก่อสร้างใหม่ทังหมด รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีอบต.กําหนด
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 73 ลําดับที 2)

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนระเวียงหมู่ที 2 จํานวน 212,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน (ด้านโครงสร้างพืน
ฐาน) และเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอืนในการซ่อมแซม
ด้านโครงสร้างพืนฐานภายในตําบลบึงพะไล เพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่นค่าซ่อมแซมค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ถนนคสล. ถนน
ลูกรัง อืน ฯลฯ

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตําบลบึงพะไล (ด้านโครงสร้างพืนฐาน) จํานวน 466,040 บาท

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม.หรือมีพืนที
ก่อสร้างรวม 72.0 ตร.ม.  พร้อมติดตังป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.
กําหนด   (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 88 ลําดับที 6)

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านศิลาทอง หมู่ที 8 จํานวน 292,000 บาท

ก่อสร้างอาคาร ขนาดความกว้าง 12 เมตร ยาว 30 เมตร พืนทีใช้สอยไม่
น้อยกว่า 360 ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.
กําหนด  (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 73 ลําดับที 2)

โครงการก่อสร้างอาคารโดมขนาดใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่าหมู่
ที 9

จํานวน 900,000 บาท

ก่อสร้างร่องระบายนําคสล.แบบรูปตัวยูพร้อมตะแกรงเหล็กปิดทับ ขนาด
กว้าง 0.50 ม. ยาว 21.50 ม. ลึก 0.50 ม. ตามแบบ อบต.
กําหนด (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 9 ลําดับ 4)

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา คสล. บ.หนองโคบาลหมู่ที 6 จํานวน 47,000 บาท

บริเวณนานางล้อม นวมโคกสูง ขนาดกว้างสัน
ฝาย 5.00 ม. ยาว 22.00 ม. สูง 2.50 ม. ตามแบบอบต.กําหนด พร้อม
ติดตังป้ายโครงการตามแบบ อบต.กําหนด  (ปรากฏในแผนสามปี 59-
61 หน้า 60 ลําดับที10)

โครงการก่อสร้างฝายนําล้นบ้านหัวบึง หมู่ที 1 จํานวน 363,000 บาท

-ก่อสร้างป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหนอง
ขอน ขนาด ยาว 3.20 เมตร สูง 2.50 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที
อบต.กําหนด
-ติดตังประตูเหล็กแบบเลือนปิด-เปิด ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร สูง 1.90 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.
กําหนด
-ติดตังช่องเหล็กตาข่ายรัวกําแพงบนเดิม ความสูง 0.75 เมตร ยาวตามรัว
กําแพงไม่น้อยกว่า 123เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.กําหนด
(ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 73 ลําดับที 2)

โครงการก่อสร้างป้ายชือศูนย์ฯต่อเติมรัวและประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ศาลาหนองขอนหมู่ที5

จํานวน 165,000 บาท
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จุดที 1 เสริมลูกรังบริเวณบ้านนายบุญถม–หลุบเอียง ปริมาณงาน
ลูกรัง ขนาดกว้าง 6.00 ม.ยาว 1,190ม. หนาเฉลีย 0.10 ม. หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 714 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลียให้เรียบ
ร้อย วางท่อ คสล.ขนาด 0.60 ม.  จํานวน 10 ท่อนพร้อมยาแนวรอยต่อ
ท่อให้เรียบร้อย จุดที 2 เสริมลูกรังบริเวณบ้านนายบุญถม – คลองชล
ประทาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลีย 0.10 ม. หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลียให้เรียบร้อย
ตามแบบ อบต.กําหนด พร้อมติดตังป้ายโครงการ  (ปรากฏในแผนสาม
ปี 59-61 หน้า 47 ลําดับที 31)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบ.โนนระเวียง หมู่ที 2 จํานวน 306,000 บาท

บริเวณบ้านหนองขามน้อย – บ้านหนองขามนาดี ปริมาณงานดิน ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,150 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 575 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลียให้เรียบร้อย วางท่อระบายนํา คสล.
ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้
เรียบร้อย พร้อมติดตังป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กําหนด  (ปรากฏใน
แผนสามปี 59-61 หน้า 55 ลําดับที43)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง หมู่ที 11  บ้านหนองขามน้อย จํานวน 202,000 บาท

สายบ้านหนองโพธิ-บ้านหนองขามน้อย ปริมาณงานถนนลูกรัง ขนาด
กว้างเฉลีย 5.00 ม. ยาว 930 ม. หนาเฉลีย 0.10 ม. หรือปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 465 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลียให้เรียบร้อย พร้อมติดตัง
ป้ายโครงการ ตามแบบ อบต.กําหนด (ปรากฏในแผนสามปี 59-
61 หน้า 53 ลําดับที 40)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ.หนองโพธิ หมู่ที 10 จํานวน 146,000 บาท

บริเวณบ้านหนองเต่า-บ้านโนนสะอาด ปริมาณงานถนนลูกรัง ขนาดกว้าง
เฉลีย 5.00 ม. ยาว 1,930 ม. หนาเฉลีย 0.10 ม. หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 965 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลียให้เรียบร้อย พร้อมติดตังป้าย
โครงการ ตามแบบ อบต.กําหนด  (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 47
ลําดับที 19)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ.หนองเต่า หมู่ที 9 จํานวน 300,000 บาท

-ก่อสร้างห้องนํา-ส้วม ขนาดความ
กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร จํานวน 3 ห้อง  พร้อมติดตังอุปกรณ์ให้
เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.กําหนด
-ก่อสร้างห้องอาบนํา ขนาดความ
กว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.00 เมตร จํานวน 1 ห้อง  พร้อมติดตังอุปกรณ์ให้
เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบแปลนทีอบต.กําหนด
-ถมดินปรับระดับด้านข้างศูนย์ฯ พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก รายละเอียด
ตามแบบแปลนทีอบต.กําหนด
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 73 ลําดับที 2)

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง หมู่ที 3 จํานวน 98,500 บาท

-ติดตังฝ้าเพดานภายในอาคาร พืนทีไม่น้อยกว่า 128.40 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามทีอบต.กําหนด
-เจาะผนังเดิมเพือติดตังวงกบไม้เนือแข็งและบานประตูไม้เนือแข็งราย
ละเอียดตามทีอบต.กําหนด
-ติดตังบานประตูพีวีซีแบบครึงบาน จํานวน 5 บาน รายละเอียดตามทีอบ
ต.กําหนด
(ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 73 ลําดับที 2)

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโคบาล หมู่ที 6 จํานวน 78,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.
บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เพือทําการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา ขยายเสาไฟฟ้า
แสงสว่างและไฟฟ้าแรงตํา ติดตังโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ จําหน่าย
ไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านในเขตตําบลบึงพะไล ฯลฯ รายละเอียดตามประมาณ
การสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1.ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา หมู่ที 3 บ้านหนองบัวกอง  4 จุด รวมระยะ
ทาง 585 ม. จํานวน 167,310บาท
จุดที 1 บริเวณบ้านนางอรุณี  แสวงนอก ระยะขยายเขตแรงตํา 100 เมตร
จุดที 2 บริเวณบ้านนางคําผอง  นิผะนุช  ระยะขยายเขตแรงตํา 100 เมตร
จุดที 3 บริเวณทางโค้งหนองแดง  -  ทางเข้าอบต.บึงพะไล   ระยะขยาย
เขตแรงตํา 300 เมตร
จุดที 4 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองบัวกอง ระยะขยายเขตแรง
ตํา 80 เมตร
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 66 ลําดับที 5)
2.ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที 3 บ้านหนองบัว
กอง จํานวน 9 จุด จํานวน 54,450 บาท
จุดที 1 บริเวณบ้านนางคูณ  จํานวน  1  จุด
จุดที 2 บริเวณบ้านนางคําผอง  จํานวน  1  จุด
จุดที 3 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านหนองบัวกองจํานวน  1  จุด
จุดที 4 บริเวณศาลาประชาคมจํานวน  1  จุด
จุดที 5 บริเวณบ้านนายสําเนียงจํานวน  1  จุด
จุดที 6 บริเวณบ้านนายสวัสดิจํานวน  1  จุด
จุดที 7 บริเวณบ้านนายสุบิน  ชาลีจํานวน  1  จุด
จุดที 8 บริเวณบ้านนายสมบัตจํานวน  1  จุด
จุดที 9 บริเวณบ้านนายหนูไกรจํานวน  1  จุด
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 66 ลําดับที 6)
3.ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จํานวน 10 จุด หมู่ที 4 บ้าน
พะไล  จํานวน  60,500  บาท
จุดที 1 บริเวณสามแยกบ้านนายบลจํานวน  1  จุด
จุดที 2 บริเวณทางเข้าออกวัด  จํานวน  1  จุด
จุดที 3 บริเวณบ้านนายคําพองจํานวน  1  จุด
จุดที 4 บริเวณทางออกหมู่บ้านจํานวน  1  จุด
จุดที 5 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านจํานวน  1  จุด
จุดที 6 บริเวณบ้านนายเทาจํานวน  1  จุด
จุดที 7 บริเวณบ้านนางนิสารัตน์จํานวน  1  จุด
จุดที 8 บริเวณบ้านนายถนอมจํานวน  1  จุด

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 724,980 บาท
เงินอุดหนุน รวม 724,980 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 724,980 บาท
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จุดที 9 บริเวณบ้านต่อจากจุดที 4จํานวน  1  จุด
จุดที 10 บริเวณบ้านนายสุทัศจํานวน  1  จุด
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 71 ลําดับที 23)
4.ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จํานวน 6 จุด บ้านศาลาหนองขอน หมู่
ที 5 จํานวน 36,300บาท
จุดที 1 บริเวณโรงสีชุมชน  จํานวน  1  จุด
จุดที 2 บริเวณบ้านนายสมคิด  จํานวน  1  จุด
จุดที 3 บริเวณบ้านนายภูธงจํานวน  1  จุด
จุดที 4 บริเวณบ้านนายบุญชูจํานวน  1  จุด
จุดที 5 บริเวณบ้านนายบชูจํานวน  1  จุด
จุดที 6 บริเวณบ้านสามแยกซอยรางนําจํานวน  1  จุด
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 67 ลําดับที 9)
5.ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา จํานวน 2 จุด บ้านห้วยยาง หมู่
ที 7    จํานวน  34,320บาท
จุดที 1 บริเวณสามแยกบ้านนางเจริญ – บ้านนายประยูร         ระยะขยาย
เขตแรงตํา 80 เมตร
จุดที 2 บริเวณสามแยก ไปทางบ้านนายภู่                  ระยะขยายเขตแรง
ตํา 40 เมตร
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 68 ลําดับที 12)
6.ขยายเขตไฟฟ้าแรงตําและติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านศิลา
ทอง หมู่ที 8 จํานวน 1 จุด
จํานวน  22,100   บาท
จุดที 1 บริเวณบ้านนายวิไลสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน    ระยะขยายเขตแรง
ตํา 85 เมตร
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 68 ลําดับที 13)
7.ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านบะระเวียง หมู่
ที 12 จํานวน 2 จุด จํานวน 12,100บาท
จุดที 1 บริเวณบ้านนายเจษฎา สีละหาด  จํานวน  1  จุด
จุดที 2 บริเวณบ้านนายไพบูลย์  จํานวน  1  จุด
(ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 71 ลําดับที 24)
8.ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านหนองโคบาลเหนือ  หมู่ที 13
จํานวน  300,300   บาท
จุดสระหนองวัว – วัดป่าแดง ระยะขยายเขตแรงตํา 1,050 เมตร
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 70 ลําดับที 18)
9.ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที 15
จํานวน 19,450บาท
จุดที 1 บริเวณบ้านนางใจ  เขือนคํา         ระยะขยายเขตแรงตํา 68 เมตร
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 70 ลําดับที 21)
10.ติดตังไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ จํานวน 3 จุด บ้านหนองเต่า
พัฒนา หมู่ที 15 จํานวน 18,150บาท
จุดที 1 บริเวณบ้านนางใจ เขือนคํา  จํานวน  1  จุด
จุดที 2 บริเวณบริเวณตู้ยาม  จํานวน  1  จุด
จุดที 3 บริเวณบ้านนายบัวลีจํานวน  1  จุด
 (ปรากฏในแผนสามปี 59-61 หน้า 71 ลําดับที 22)
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตําบลบึง
พะไล ได้แก่ ฟุตบอล (ชนิดแข่งขัน) ฟุตซอล (ชนิดแข่งขัน) ลูก
วอลเลย์บอล (ชนิดแข่งขัน) ตะกร้อ (ชนิดแข่งขัน) พร้อมตาข่ายกีฬาทุก
ประเภท ฯลฯ

วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพือเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนและเยาวชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึงดําเนินการ
โดย อบต.บึงพะไล เช่น ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุด
กีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจัดสถานที  ค่าจ้าง
เหมาบริการเครืองเสียง  ค่าสมนาคุณกรรมการตัดสิน และจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน ฯลฯ  (ปรากฎในแผนสามปี 59-61หน้า 78 ลําดับที 1)

โครงการแข่งขันกีฬาเพือเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและเยาวชน จํานวน 150,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือใช้จ่ายตามโครงการฯด้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน เป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนใช้หลักและยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตและ
เป็นการพัฒนาความรู้ด้านเกษตรและลดต้นทุนการผลิต

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ จํานวน 40,000 บาท

เพือใช้จ่ายตามโครงการฯส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีทักษะในการดําเนิน
ชีวิต เป็นการบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพือให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงพาตนเองได้
อย่างยังยืน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า 91 ลําดับที 2)

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตําบลบึงพะไล จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์  5  รัวป้องกันค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด
ตามโครงการของ อบต.บึงพะไล ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 59-61
หน้า 90ลําดับที 1)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือนํา
ข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  เช่น ค่าจัดซือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าอาหาร ค่าพาหนะ ฯลฯราย
ละเอียดตามโครงการ อบต.บึงพะไล ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ทีสุด ที มท 0810.2/
ว 4413 ลว 30 ตค.56 และ ว 0703 ลว 2 กพ.58 (ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี59-61 หน้า 83ลําดับที2)

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 190,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีท้องถินและภูมิปัญญา
ท้องถิน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครือง
ดืม ค่าจัดสถานที  ค่าจ้างเหมาบริการเครืองเสียง  ฯลฯ (ปรากฎในแผน
สามปี 59-61 หน้า 76 ลําดับที 2)

โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีท้องถินและภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียน
พรรษาประจําปีงบประมาณ 2559 เช่น ค่าจัดซือเครืองสังฆทาน ค่า
รางวัล ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าพาหนะ ค่าเครืองดืม ค่าชุดแต่งกาย ค่า
จ้างเหมารถชักลาก ค่าจ้างเหมาจัดทําต้นเทียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อืนๆ ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการอบต.กําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนา
สามปี 59-61 หน้า76ข้อ5)

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 70,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปลูก
ฝังให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตําบลสมาชิก อบต. ประชาชนและ
เยาวชน เป็นพลเมืองทีดีของสังคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเครืองดืม ค่าจัดสถานที ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการอบต.กําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 59-
61 หน้า77ข้อ9)

โครงการวัคซีนวัฒนธรรมสร้างภมูิคุ้มกันของสังคม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกางานประเพณีวันสงกรานต์และรดนําดํา
หัวผู้สูงอายุ ประจําปี 2559 เช่นค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาบริการเวทีและ
เครืองเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเครืองดืมและอืนๆ ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการ อบต.กําหนด (ปรากฎในแผนพัฒนาสามปี 59-61 หน้า76ข้อ4)

โครงการประเพณีสงกรานต์และรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559  ซึงดําเนินการโดย อบต. เช่น ค่ารางวัล ค่าแต่งกาย
นางงาม ค่าจ้างเหมาเวที เครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าสมนาคุณกรรมการตัดสิน และอืนๆ ฯลฯ รายละเอียดตามทีอบต.
กําหนด (ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 76 ลําดับที6)

โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 130,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมบรรพชาสามเณร/พรามจาร
ณี ภาคฤดูร้อนประจําปีงบประมาณ  2559 ซึงดําเนินการโดย อบ
ต. เช่น ค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาเวที เครืองเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร เครืองดืม ค่าสัมนาคุณและอืนๆฯลฯ รายละเอียดตามทีอบต.
กําหนด ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 76 ลําดับที 1)

โครงการบรรพชาสามเณร/พรามจารณี จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฉลองวันแห่ง
ชัยชนะท้าวสุรนารี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
จ้างเหมาพาหนะ ค่าจ้างเหมาจัดขบวนแห่ ฯลฯ รายละเอียดตามทีอบต.
กําหนด (ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 76ลําดับที3)

โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 560,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 560,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 560,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ บุคลากรกรภายนอก เช่น ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา สูบสิงปฏิกูล ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าเขียนป้าย ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริหารกําจัดปลวก ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 265,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการฯลฯ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง อบต. ที
ได้รับแต่งตังจากตัวแทนชุมชน และคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างทีแต่งตัง
จากพนักงานส่วนตําบล เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 435,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป  ให้แก่ตําแหน่งคนงาน
ทัวไป ตังจ่ายจากเงินรายได้ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปของส่วนส่งเสริมการเกษตร ให้
แก่ตําแหน่งคนงานทัวไป โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งหน้าส่วนส่งเสริม
การเกษตร ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน เงินค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิมการครองชีพ
ชัวคราว และเงินปรับเพิมตามคุณวุฒิ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 13,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลของส่วนส่ง
เสริมการเกษตร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่ง
และอัตราที ก.อบต.กําหนด  จํานวน 2 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 200,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 387,000 บาท
งบบุคลากร รวม 387,000 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 863,000 บาท

แผนงานการเกษตร
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ของส่วนการคลัง เช่น แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรอง
แสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมนโมรี
ซิป เมาส์ เครืองกระสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและ
บันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูและ
สัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช
เช่น ใบมีด เชือก สปริงเกลอร์ จานพรวน จอบหมุน อุปกรณ์การเกษตร
อืน ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือสิงของ เครืองใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ แฟ้ม ปากกา หมึก
พิมพ์ กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ ตรายาง ธงชาติ ฯลฯ

วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 115,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ

โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรด้านการ
ประมง รายละเอียดตามโครงการ อบต.บึงพะไล  (ปรากฎในแผนสาม
ปี 59-61 หน้า 91ลําดับที 3)

โครงการส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ดิน
และนํา ตามแนวทางพระราชดําริ รายละเอียดตามโครงการ อบต.บึง
พะไล  (ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 95 ลําดับที 1)

โครงการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและนํา ตามแนวทางพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาอาสาปลูก
ป่า 800 ล้านกล้า 80  พรรษามหาราชินี รายละเอียดตามโครงการ อบต.
บึงพะไล

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิมพืนทีสีเขียวในการปลูกต้นไม้
สองข้างถนน สถานทีราชการทีสาธารณะเพือปรับปรุงระบบ
นิเวศวิทยา แหล่งนํา และปรับปรุงระบบสิงแวดล้อมภูมิทัศน์ปรับปรุงภูมิ
ทัศภายในสํานักงาน(ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 95 ลําดับที 2)

โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียวฯ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 10,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับโดยไม่รวมเงินกู้ เงินทีมีผู้
อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักการ
ดําเนินการบริหารจัดการกองทุนหลักสุขภาพแห่งชาติ
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้มีการบริหารจัดการทีดี
ตามหลักธรรมมาภิบาล

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายในกรณีฉุกเฉินจําเป็นเร่งด่วนทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทีเป็นส่วนรวม ซึงไม่สามารถคาด
การณ์ได้ล่วงหน้าในพืนทีทีรับผิดชอบ อาทิ วาตภัย ภัย
แล้ง อุทกภัย อัคคีภัย ฯลฯ

สํารองจ่าย จํานวน 570,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและทําการ
วินิจฉัยแล้ว ทีมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพืนทีอบต.และมีความเป็นอยู่ยากจน
หรือถูกทอดทิง จํานวน 5 คน คนละ 500 บาท โดยคํานวณตังจ่ายไว้ชีไม่
เกิน 12 เดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลตามระเบียบฯ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท
งบกลาง รวม 1,160,000 บาท
งบกลาง รวม 1,160,000 บาท
งบกลาง รวม 1,160,000 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 1 เครืองเพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ
เครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ  (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)  (ตามเกณฑ์
ราคากลางและเป็นลักษณะพืนฐานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือสาร ราคากลางและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ วัน
ที 18 กุมภาพันธ์ 2558)  (ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 82 ลําดับ
ที 5 )

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 1 จํานวน 16,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพือจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 2 หลัง(จัดหาทัวไปและสํารวจ
ราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานัก
มาตรฐานงบประมาณ) (ปรากฎในแผนสามปี 59-61 หน้า 82 ลําดับ
ที 5 )

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 41,000 บาท
งบลงทุน รวม 41,000 บาท


