
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเปลียน

อําเภอ สิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 52,069,805 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,021,990 บาท
งบบุคลากร รวม 7,431,290 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,175,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน นายก อบต. จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 20,400 บาท/เดือน และรองนายก อบต
. 2 คนๆ ละ 11,220 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต
. จํานวน 1 คน เป็นเงิน 1,750 บาท/เดือน และรองนายก อบต
. 2 คนๆ ละ 880 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 1,750 บาท/เดือน และรองนายก อบต. 2 คนๆ ละ 880 บาท/เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จํานวน 1 คน เป็น
เงิน 7,200 บาท/เดือน 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,491,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ รองประธานสภา ฯ เลขานุการ
สภาฯ สมาชิกสภา อบต. ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. ประธานสภา อบต. เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท
2. รองประธานสภา อบต. เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 110,160 บาท
3. เลขานุการสภา อบต. เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท
4. สมาชิกสภา อบต. จํานวน 25 คนๆละ 7,200 บาท/เดือน จํานวน 12
 เดือน เป็นเงิน 2,160,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,255,370 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,697,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  ปลัด  อบต
. จํานวน  1 อัตรา  รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน  1 อัตรา  นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา นักพัฒนา
ชุมชน จํานวน 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา นิติกร จํานวน 1 อัตรา
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 132,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ตําแหน่ง ปลัด อบต
. จํานวน 1 อัตรา รองปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา หัวหน้าสํานัก
ปลัด จํานวน 1 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,303,610 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยนัก
ทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา    พนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน 2 อัตรา และค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คน
งาน 2 อัตรา  ภารโรง จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 122,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา    พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา และเงิน
เพิมต่าง ๆของพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง คน
งาน 2 อัตรา  ภารโรง จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 3,560,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 580,700 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 236,700 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท
. เช่น เงินรางวัลตามกฎหมายจราจรทางบก ค่าตอบแทน  ค่ากรรมการ
ดําเนินการสอบ  เงินรางวัล ฯลฯ เป็นเงิน 70,000 บาท
2.เพือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เป็นเงิน 166,700 บาท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลสํานักงานปลัดทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ  กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ผู้
บริหาร และบุคคลในครอบครัวทีเบิกได้ตามระเบียบฯ
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ค่าใช้สอย รวม 2,145,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 360,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ  เป็นเงิน  300,000  บาท    
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําสิงของหรือรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผย
แพร่  ค่าจัดทําวารสาร  ปฏิทิน สือสิงพิมพ์ต่างๆ ค่ารับวารสาร สือสิง
พิมพ์ ค่าจ้างทําป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าล้างเครืองปรับอากาศ ค่า
จ้างเหมาแบกหามสัมภาระ  ค่าจ้างเหมาถางหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง
ทาง ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติด
ตังประปา ค่าติดตังโทรศัพท์  ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
2.เพือจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอบต
. เปลียน เป็นเงิน 60,000 บาท  
เพือตังจ่ายเป็นค่าประกันภัยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของ อบต.เปลียน

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง หรือค่าเลียงรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล ทีมานิเทศงาน  ตรวจงาน หรือเยียมชม ทัศนศึกษาดูงาน ค่าเลียง
รับรองในการประชุมสภา  อบต. พนักงานส่วนตําบล  เช่น ค่าอาหาร ค่า
เครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ฯลฯ ค่าของขวัญ ของรางวัล
สําหรับโอกาสสําคัญต่างๆ พิธีเปิดอาคารต่างๆ  ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง
ศาสนา/ รัฐพิธีต่างๆ ฯลฯ  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต
.  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําท้องถิน ฯลฯ

จํานวน 400,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นํา
ท้องถิน  โดยจ่ายเป็น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าวัสดุทีใช้ในการฝึกอบรม ป้ายโครงการ ค่าทีพัก ค่าเช่า
เหมารถ ค่าของทีระลึก ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน/นอกราชอาณาจักร จํานวน 200,000 บาท

1. เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน และนอกราช
อาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ค่าใช้จ่าย
อืนๆ  ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู้
บริหาร  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฯลฯ  
2.  เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนต่างๆ  ค่าลงทะเบียน ในการส่งพนักงานส่วน
ตําบลคณะผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล อปพร. ไป
ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ

ค่าพวงมาลัย  พวงมาลา  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  สําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น  และมีความสําคัญ

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย พวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับ
พิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็น และมีความ
สําคัญ ฯลฯ
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 1,000,000 บาท
1. เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังของ อบต.เปลียน  ตามทีคณะ
กรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่ง
ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณี
อืนๆ) ฯลฯ
2. เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในการเลือกตัง ฯลฯ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น  หนังสือ เครืองคิด
เลข  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา สมุด  ดินสอ หมึก หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  หมึกต่างๆ   ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป
กาว เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน นํายาลบคําผิด กาว สมุด
ประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ตรายาง  ทีถูพืน ซอง  สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร เครืองเย็บกระดาษ เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ ลวดเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ กระดานไวท์บอร์ด กระดานดํา ชอล์ก แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกา  พานพุ่ม แผงกันห้องพระบรมรูปจําลอง กระเป๋า  นํา
ดืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า บัลหลาด  สตาร์ทเตอร์ โคมไฟฟ้า  กระปุกฟิวส์ สวิตซ์แสง
แดด  หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์,จานรับ
สัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโคร
โพน  ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรง
ดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ เครืองสัญญาณเตือนภัย น็อต ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น อุปกรณ์ทําความ
สะอาด แปรง ไม้กวาด นํายาล้างห้องนํา สบู่ นํายาล้างจาน นํายาเช็ด
กระจก ผงซักฟอก กล่องพลาสติก ถาด มีด กระติกนําร้อน กระติกนํา
แข็ง แก้วนําจานรอง ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ของ อบต.  เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตช์ กระจกโค้ง
มน ล็อกพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวย
จราจร ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม นํามันจารบีนํามัน
เครือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ/วัดหาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่ เช่น กระดาษเขียนโปรสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด  ฟิล์ม
สไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือ
ขาวดําทีได้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม  ขาตังกล้อง ขาตัง
เขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครืองกรอเทป เลนส์
ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี โปรแกรม
สําเร็จรูป หมึกคอมพิวเตอร์ และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ  ซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึง  ไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 415,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประปา ทีสาธารณะ ฯลฯ ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
. ฯลฯ

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เปลียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เปลียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่า
เช่า หมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นต้น ฯลฯ
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น ค่า
โทรสาร ค่าวิทยุสือสาร ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ และให้หมายรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้
ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ ค่าเช่า
พืนที ค่าบํารุงรักษาดูแลเว็บไซต์ และค่าสือสารอืนๆ ค่าเช่าคู่สายอินเตอร์
เน็ตตําบล (อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง) ค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดการ
เว็บไซต์ ของ อบต. ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี   ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ อบต.ทุ่งปรังในการดําเนินการบริหาร
จัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของกรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  อําเภอสิชลตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

งานบริหารงานคลัง รวม 3,214,470 บาท
งบบุคลากร รวม 2,059,260 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,059,260 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,647,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
คลัง จํานวน  1 อัตรา  นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1  อัตรา เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงาน
พัสดุ จํานวน 2 อัตรา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 51,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 2 อัตรา เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ  อบต.  ตําแหน่ง  ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  จํานวน  1 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 53,160 บาท
เพือจ่ายเป็น เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ ของ  อบต
.  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จํานวน  1  อัตรา  ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ  จํานวน  1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,155,210 บาท
ค่าตอบแทน รวม 145,210 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 79,710 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบฯ  กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 870,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําของ หรือบริการต่างๆ เช่น ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเข้าเล่ม เอกสารต่างๆ ค่าจ้างในการทําป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเปลียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ในการส่ง
พนักงานส่วนตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลไปอบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ 
จัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 500,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น  หนังสือ เครืองคิด
เลข  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา สมุด  ดินสอ หมึก หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  หมึกต่างๆ   ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป
กาว เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน นํายาลบคําผิด กาว สมุด
ประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ตรายาง  ทีถูพืน ซอง  สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร เครืองเย็บกระดาษ เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ ลวดเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ กระดานไวท์บอร์ด กระดานดํา ชอล์ก แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกา  พานพุ่ม แผงกันห้องพระบรมรูปจําลอง กระเป๋า  นํา
ดืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ นํามันเบนซิน นํามันเครือง ฯลฯ  สําหรับรถ
จักรยานยนต์
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี โปรแกรม
สําเร็จรูป หมึกคอมพิวเตอร์ และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ  ซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึง  ไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าโปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร   ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 610,540 บาท
งบบุคลากร รวม 239,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 239,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 239,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 

งบดําเนินงาน รวม 370,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,900 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดอํานวยความสะดวกเทศกาลปีใหม่ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดอํานวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปี
ใหม่  เช่น ค่าจัดสถานที ค่าเช่าเหมาเต้นท์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าเบีย
เลียง ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้อืนทีจําเป็น ฯลฯ
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ค่าใช้จ่ายในการจัดตังจุดอํานวยความสะดวกเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการตังจุดอํานวยความสะดวกในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เช่น ค่าจัดสถานที ค่าเช่าเหมาเต้นท์ ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่า
เบียเลียง ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้อืนทีจําเป็น ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
1.  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเปลียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ในการส่ง
พนักงานส่วนตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลไปอบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
โครงการฝึกอบรม อปพร. เพิมเติม และฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร.เพิมเติมและฝึกอบรมทบ
ทวน อปพร. เพือพัฒนาศักยภาพ อปพร./จัดอบรม อปพร.เพิมเติมให้
เพียงพอในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัยต่างๆ โดยจ่าย
เป็น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ
ทีใช้ในการฝึกอบรม ป้ายโครงการ ค่าทีพัก ค่าเช่าเหมารถ ค่าของที
ระลึก ค่าชุด อปพร.  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ควบคุมไฟป่า

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
ป่าและรณรงค์ประชาสัมพันธ์การควบคุมไฟป่า  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
เอกสารประกอบการอบรม  ค่าป้ายโครงการ  ฯลฯ 
โครงการอบรมเยาวชนไทยกับการป้องกันสาธารณภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เยาวชนเกียวกับการช่วยเหลือตัวเอง
เมือมีสาธารภัยเกิดขึน  โดยจ่ายเป็นค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการอบรม  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าของทีระลึก  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,578,910 บาท
งบบุคลากร รวม 1,382,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,382,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 835,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา  ครู จํานวน 2  อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 502,580 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการ
ศึกษา จํานวน 1 อัตรา  ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน 2 อัตรา     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 44,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ดูแล
เด็ก จํานวน 2 อัตรา   
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งบดําเนินงาน รวม 196,850 บาท
ค่าตอบแทน รวม 96,850 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 55,750 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถิน (เงินรางวัลประจําปี)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบฯ กําหนด

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเปลียน เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียน ในการส่ง
พนักงานส่วนตําบล หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลไปอบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ได้แก่ ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,715,937 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,787,937 บาท
ค่าใช้สอย รวม 710,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 710,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
1. จัดซืออาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเปลียนจัดตังเอง สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเปลียน จํานวน 245  วัน ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน  จํานวน 80 คน  เป็นเงิน  392,000  บาท
2. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที  เป็นเงิน  50,000  บาท
    เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ของเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตําบลเปลียน  โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  ฯลฯ
3. โครงการห้องเรียนน่าอยู่  เป็นเงิน  20,000  บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ จัดทําป้ายนิเทศน์ ฯลฯ
4. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยา
ศาสตร์น้อย  เป็นเงิน  20,000  บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโดยจ่ายเป็น ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหาร ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับทดลอง
วิทยาศาสตร์  ค่าจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็นฯลฯ
5. สายใยรักแม่ลูกผูกพัน  เป็นเงิน  2,000  บาท
     เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสือสัมพันธ์ของแม่และ
เด็ก เช่น ซือดอกมะลิ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆในการจัดทําการ์ดอวย
พร  ฯลฯ
6. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เป็น
เงิน 136,000 บาท
      เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน  สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2 - 5
 ปี) อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี จํานวน 80  คน
7. เพือจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  เป็น
เงิน 90,400 บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)สําหรับ
เด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 80 คน  โดยจ่าย
เป็นค่าหนังสือ อัตราคนละ 200 บาท/ปี ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
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ค่าวัสดุ รวม 1,077,537 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,077,537 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  สําหรับเด็กนักเรียน
ชัน เด็กอนุบาล  และ เด็ก ป.1-ป.6  (ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที  10
 มิถุนายน 2561) จํานวน 260  วัน ในอัตราคนละ 7.37  บาท/วัน   ดังนี 
     1.1  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร จํานวน  152  คน  เป็น
เงิน   291,263  บาท
     1.2  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต          จํานวน  122 คน   เป็น
เงิน  233,777  บาท
     1.3  โรงเรียนบ้านเขาทราย          จํานวน     52  คน  เป็น
เงิน   99,643  บาท
     1.4  โรงเรียนบ้านไสพลู              จํานวน   111  คน  เป็น
เงิน  212,699  บาท
     1.5  โรงเรียนบ้านไสเหรียง          จํานวน     45  คน  เป็น
เงิน   86,229  บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน

2.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที
องค์การบริหารส่วนตําบลเปลียนจัดตังเอง สําหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 260  วัน ในอัตราคนละ 7.37  บาท/วัน  จํานวน 80
 คน    เป็นเงิน  153,926  บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน"

งบเงินอุดหนุน รวม 1,928,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,928,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเปลียน
ในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน

จํานวน 1,928,000 บาท

1.  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารกลางวัน  ให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  สําหรับเด็กนักเรียน
ชัน  อนุบาล  และ ป.1-ป.6  จํานวน 200  วัน   ในอัตราคนละ 20
  บาท/วัน (ใช้ข้อมูลจํานวนเด็ก ณ วันที 10  มิถุนายน 2561)  ดังนี
     1.1  โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร จํานวน   152  คน  เป็น
เงิน 608,000  บาท
     1.2  โรงเรียนวัดศิลาชลเขต         จํานวน   122  คน  เป็น
เงิน  488,000  บาท
     1.3  โรงเรียนบ้านเขาทราย         จํานวน     52  คน  เป็น
เงิน  208,000  บาท
     1.4  โรงเรียนบ้านไสพลู             จํานวน   111  คน  เป็น
เงิน  444,000  บาท
     1.5  โรงเรียนบ้านไสเหรียง         จํานวน     45  คน  เป็น
เงิน  180,000  บาท
ทังนี  จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 548,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 548,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 548,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมสําหรับสุนัขและแมว จํานวน 80,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการโครงการจัดซือวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโดยจ่ายเป็นค่า จัดซือวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า   กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด ๓ ซี.ซี. เข็มฉีดยา
พลาสติก เบอร์ 22 ยาว 1 นิว  ถุงมือหนัง  ตะกร้อปากสุนัข  ค่าป้ายไวนิล
โครงการ  ขนาด  1.2 X 2.4  เมตร  จํานวน  1  ป้าย  ค่าใช้จ่ายอืนทีจํา
เป็น ่ฯลฯ

โครงการบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลเปลียน จํานวน 438,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉิน 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดภายในตําบลเปลียน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายการดําเนินการ  ดังนี  จัดซือนํามันเชือเพลิงสําหรับพ่น
หมอกควัน  จัดซือทรายอะเบท  จัดซือนํายาพ่นหมอกควัน ไวนิลประชา
สัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน ฯ ขนาดกว้าง 1.20 ม. x 2.40 ม.   ค่าใช้จ่ายอืนที
จําเป็น ฯลฯ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,511,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,753,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,753,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 834,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง
จํานวน  1  อัตรา วิศวกรโยธา จํานวน 1  อัตรา นายช่าง
โยธา จํานวน 1  อัตรา 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกอง
ช่าง จํานวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 831,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน พนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา  พนักงานขับ
เครืองจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง)  พนักงานขับเครืองจักรกล
ขนาดกลาง(รถบรรทุกขยะ) จํานวน  1  อัตรา  คนงาน 1 อัตรา คนงาน
ประจํารถขยะ จํานวน  1 อัตรา            

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของ พนักงานจ้าง  ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ จํานวน 1 อัตรา  พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดกลาง(รถบรรทุก
ขยะ) จํานวน  1  อัตรา  คนงาน  จํานวน 1 อัตรา  คนงานประจํารถ
ขยะ จํานวน  1 อัตรา 
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งบดําเนินงาน รวม 2,458,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 268,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
     1.  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เป็น
เงิน 50,000  บาท
     2.  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้อง
ถินเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) เป็นเงิน 70,000 บาท

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ทีเบิก
ได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 1,345,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาในการจัดทําของ หรือบริการต่างๆ เช่นค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเข้าเล่มเอกสารต่างๆ ค่าจ้างในการทําป้ายประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของ อบต. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียนในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลเปลียน เช่น ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบลพนักงาน
จ้าง หรือผู้ช่วยปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไป
อบรม สัมมนา ฯลฯ 
2. เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้แทนชุมชน หรือ
ประชาคมทีได้รับการแต่งตังให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที 5)พ.ศ.2541

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 845,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น  หนังสือ เครืองคิด
เลข  กระดาษ  แฟ้ม ปากกา สมุด  ดินสอ หมึก หมึกเครืองถ่าย
เอกสาร  หมึกต่างๆ   ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็มหมุด เทป
กาว เทป พี วี ซี แบบใส กระดาษคาร์บอน นํายาลบคําผิด กาว สมุด
ประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ตรายาง  ทีถูพืน ซอง  สิงพิมพ์ทีได้จากการ
ซือหรือจ้างพิมพ์ ตะแกรงวางเอกสาร เครืองเย็บกระดาษ เครืองตัด
กระดาษ กุญแจ ลวดเย็บกระดาษ พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ  แผงปิด
ประกาศ กระดานไวท์บอร์ด กระดานดํา ชอล์ก แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ลี ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกา  พานพุ่ม แผงกันห้องพระบรมรูปจําลอง กระเป๋า  นํา
ดืมสําหรับบริการประชาชน ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดชือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสาย
ไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า บัลหลาด  สตาร์ทเตอร์ โคมไฟฟ้า  กระปุกฟิวส์ สวิตซ์แสง
แดด  หลอดวิทยุ ทรานซิตเตอร์และชินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์ คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรก
เกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์,จานรับ
สัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลง
ไฟฟ้า (Step-Up, Step-Down) ลําโพง ไมโครโพน ขาตังไมโคร
โพน  ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอตไลท์ หัวแร้ง
ไฟฟ้า เครืองวัดความต้านทานไฟฟ้า เครืองวัดกระแสไฟฟ้า เครืองวัดแรง
ดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครืองประจุไฟ เครืองตัดกระแส
ไฟฟ้าอัตโนมัติ เครืองสัญญาณเตือนภัย น็อต ฯลฯ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ  นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ชะแลง จอบ เสียม สิว ขวาน สว่าน 
เลือย กบไสไม้ เหล็กเส้น เครืองวัดขนาดเล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง ท่อนํา
บาดาล ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาด
ผ้า  ยางมะตอยผสมสําเร็จรูป  (แอสฟัลท์)  ฯลฯ 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ของ อบต
. เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามัน
เบรก อานจักรยาน หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อค
คลัตช์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กรวยจราจร  ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน ทีใช้ในราชการของ อบต
.เช่น นํามันเบนซิน นํามันเครือง นํามันหล่อลืน นํามันดีเซล   ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  แผ่นดิสก์ แผ่นซีดี โปรแกรม
สําเร็จรูป หมึกคอมพิวเตอร์ และอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
บันทึก
ข้อมูล  (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  Compact Disc, 
Digital Video Disc,  Flash Drive)  เทปบันทึก
ข้อมูล (
Reel Magnetic Tape, Cassette  Tape, Cartridge Tape) หัว
พิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับ
เครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แผง
แป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ (Key Board) เมนบอร์ด (Main Board) เม
มโมรีซิป (Memory Chip) เช่น RAM คัตซีทฟีด
เตอร์ (Cut Sheet Feeder)  เมาส์ (Mouse) พรินเตอร์สวิตชิง
บ๊อกซ์ (Printer Switching Box) เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) แผ่น
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Card) 
เช่น Ethernet Card,  Lan Card, Anti virus Card, Sound Card) 
เป็นต้น เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิส
เกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์ (Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แบบออพติคอล(Optical) เป็นต้น เครืองอ่านข้อมูลแบบซีดี
รอม (CD-ROM) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ  ซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วย
หนึง  ไม่เกิน 20,000 บาท  ฯลฯ

งบลงทุน รวม 300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 300,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ เช่นเครืองจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯซึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงตาม
ปกติ หรือค่าซ่อมกลาง

งานไฟฟ้าถนน รวม 6,105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 7,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 7,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
งบลงทุน รวม 6,098,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,098,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้าต้น - ป้ากัก หมู่ที 8 จํานวน 474,300 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก  ข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสันทัด-วังหลวง หมู่ที 9 จํานวน 126,300 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 200  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
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โครงกาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยปลิงใน (ซอย 129) หมู่ที 
12

จํานวน 404,100 บาท

ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 128 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก  ข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 640  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาทราย-เขาลานวัว หมู่ที 13 จํานวน 468,100 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 6 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก  ข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 1 นาตรอก หมู่ที 4 จํานวน 455,200 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 720  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายชม-ดอนใคร หมู่ที 1 จํานวน 455,200 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 720  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางยูง หมู่
ที 10

จํานวน 447,700 บาท

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน  คลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต.เปลียน
กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดาบอุทิศ - วังปรางค์  หมู่ที 5 จํานวน 474,300 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก  ข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพช.-คอกวัว หมู่ที 3 จํานวน 274,600 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 87 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 435  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายถวิล-ศิริชัย หมู่ที 14 จํานวน 455,200 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 720  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสีสา-คอกวัว หมู่ที 3 จํานวน 331,000 บาท
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 526  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
โครงการท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนายฉัว-คูชายนา  หมู่ที 
6

จํานวน 315,600 บาท

ท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.80X1.80X6.00 ม
. ชนิด 2 ช่อง
โครงการบุกเบิกถนนสายบ่อทรัพย์-ท่าปรางค์ หมู่ที 2 จํานวน 476,900 บาท
บุกเบิกถนนขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร ผิวจราจร
พืนทีไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม หินคลุกผิวจราจรปริมาณไม่น้อย
กว่า 240  ลบ.ม(หลวม)  ดินพืนทาง 600 ลบ.ม (หลวม)วางท่อ คสล.มอก
. ชัน 3 ? 0.80 เมตร จํานวน 21 ท่อน ,วางท่อ คสล.มอก
. ชัน 3 ? 1.00 เมตร จํานวน 7 ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ     1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบที  อบต.เปลียนกําหนด)
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) สําหรับงานก่อสร้างทุกประเภท 
    - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท. 0808.2
/ว2055 ลงวันที 7 ตุลาคม  2559  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน  ที มท. 0808.2/ว 2147 ลงวันที 11 กรกฎาคม 2561 เรืองการ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง  สัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (K) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
ชือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองท่าล่าง หมู่ที 11 จํานวน 455,200 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 720  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสํานักสงฆ์ (สาย71) หมู่ที 7 จํานวน 474,300 บาท
ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก  ข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 750  ตารางเมตร พร้อมป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จํานวน 1ป้าย(รายละเอียดตามแบบที อบต
.เปลียน กําหนด)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 408,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 408,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 408,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 408,000 บาท

1.ค่าจ้างเหมาในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล เป็นเงิน 288,000
 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย  จํานวน 3 คน ๆ
ละ 8,000 บาท/เดือน 
2.ค่ากําจัดขยะมูลฝอย เป็นเงิน 120,000 บาท
เพือจ่ายให้กับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชในการทิงขยะมูลฝอยของ อบ
ต.
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 850,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 850,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 850,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
ห่างไกลยาเสพิตด  ดดยจ่ายเป็นค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ทีใช้ในการอบรม  ค่าเช่าเหมารถใน
การทัศนศึกษานอกสถานที  ฯลฯ
โครงการฝึกอบรม  รณรงค์  ประชาสัมพันธ์เพือให้ความรู้เกียวกับการคัด
แยกขยะกําจัดขยะทีถูกวิธี

จํานวน 700,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์  เพือให้ความรู้
เกียวกับการคัดแยกขยะ  กําจัดขยะทีถูกวิธีเช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม ค่าป้าย
โครงการ ป้ายจุดสาธิตฯ ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตําบลเปลียน จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตําบล
เปลียน   โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหาร
ว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าไวนิลโครงการ  ขนาด  1.2X2.4  เมตร  ค่า
วัสดุ  เช่น หัวเชือนํายา   จํานวน  5  ชุด  ถังนําพลาสติกขนาดความจุไม่
น้อยกว่า  18  แกลลอน  แบบมีฝาปิด  ค่าใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าไวนิล
โครงการ  ขนาด  1.2X2.4  เมตร ค่าวัสดุเอกสารประกอบการอบรม  ค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีจําเป็น  ฯลฯ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลือนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด อบรม ผู้นําหมู่บ้าน ประชาคมหมู่
บ้าน ประชาคมตําบล  จัดประชุมประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล
และแผนชุมชน เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าเข้าเล่ม
เอกสาร ฯลฯ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1,011,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 731,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 731,500 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 31,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้นําเต้นออกกําลังกาย  (แอโรบิค)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ เช่น อําเภอ 
จังหวัด ฯลฯ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
ต่างๆ เช่น  อําเภอ จังหวัด   การแข่งขันกีฬาทีหน่วยงานต่างๆ จัดขึน ฯลฯ
 โดยจ่ายเป็นค่าจัดซือชุดกีฬา ค่าอาหารและเครืองดืมสําหรับนักกีฬา ค่า
ตอบแทนผู้ฝึกสอนนักกรีฑา ค่าเช่าเหมาเต้นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้
จ่ายอืนทีจําเป็น  ฯลฯ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  เหลียนเกมส์ จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬา เหลียน
เกมส์ โดยจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าจัดสถาน
ที ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนผู้บรรยายการแข่งขัน
ฟุตบอล ค่าจัดซือชุดกีฬา นําแข็งนําดืม ค่าเงินรางวัล เหรียญรางวัล ถ้วย
รางวัล ของรางวัล ค่าเช่าเหมาเต้นท์เก้าอี ค่าเช่าเหมาเครืองเสียงค่าจ้าง
เหมาตกแต่งสนามหรือเตรียมสนามฟุตบอล วอลเลย์บอล สนามสะบ้า ค่า
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานทีเปิด ปิด ค่าจ้างเหมาจัดเวทีกลาง ค่าจ้างเหมาทํา
ความสะอาด  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น  ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านในการดําเนินกิจการทีเป็น
สาธารณะประโยชน์กีฬานันทนาการหมู่บ้านหมู่ที 1 - 14

จํานวน 280,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที 1-14  ในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมทีเป็นสาธารณะประโยชน์ กีฬา นันทนาการ ของ
หมู่บ้าน  
  จํานวน  280,000 บาท     

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 554,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 510,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 200,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โดยจ่ายเป็นค่าเช่าเครือง
เสียง  ค่าเช่าเต้นท์พร้อมเก้าอีสําหรับผู้ร่วมงาน  ค่าของรางวัล  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 
 ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง โดยจ่ายเป็นค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ป้ายโครงการ จัดเตรียม  ตกแต่งสถานที  ค่าเช่าเต้นท์โต๊ะ เก้าอี
และเวทีสําหรับพิธีสงฆ์ ค่าเช่าเวทีกลางพร้อมไฟประดับตกแต่ง  ค่าเช่า
เครืองเสียง เครืองปันไฟ   ค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดงาน ค่าของ
ขวัญ ของรางวัล ค่าเงินรางวัล  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการจัดกิจกรรม  ค่า
ชุดสังฆทาน  ปัจจัยถวายพระ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ
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โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่าของ
รางวัล กรอบรูปประกาศนียบัตร   ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายโครงการ ค่า
จ้างเหมาตกแต่งสถานที  จัดพานดอกไม้  ผูกผ้า และจัดดอกไม้ใน
พิธีการ  ค่าจ้างเหมาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี  แ◌้ก้วนํา 
 และเวทีนังสําหรับพระภิกษุประกอบพิธี  นําอบไทย ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าชุดสังฆทาน ปัจจัยถวายพระ  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม สําหรับเด็กและเยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าตกแต่งสถาน
ที  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร 
 นําดืม ค่าสมมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในการอบรม ค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 44,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 44,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 
9"

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติ "12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9"
โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ ประจําปี 2562 จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึนธาตุ ประจําปี 2562
โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิ
ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานวันปิยมหาราช
โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี "แห่หมฺรับเดือนสิบ" จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอําเภอสิชลในการดําเนินการตามโครงการ
จัดงานสืบสานงานประเพณี "แห่หมฺรับเดือนสิบ"

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,939,958 บาท
งบกลาง รวม 17,939,958 บาท
งบกลาง รวม 17,939,958 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 141,860 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานจ้าง  อบต. (5%)
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,699,600 บาท

เพือจ่ายสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,620,800 บาท

เพือจ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จํานวน  20  คน ๆ
 ละ500  บาท/เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 2,000,000 บาท
เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

จํานวน 144,900 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 212,798 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)
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