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งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 6,864,540 บาท

แผนงานสาธารณสุข

งบบคุลากร 2,771,940 บาท

เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,771,940 บาท

เงินเดือนพนักงาน 507,720 บาท

-  เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือน ใหแ้ก ่
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข  อ านวยการ
ทอ้งถิ่น ระดับต้น) จ านวน  1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏบิติังาน/ช านาญงาน จ านวน 1 อัตรา
     

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 54,420 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าครองชีพชั่วคราว ใหแ้ก ่เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏบิติังาน/ช านาญงาน 
จ านวน 1 อัตรา
    

เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหน่ง ใหแ้ก ่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (นัก
บริหารงานสาธารณสุข  อ านวยการทอ้งถิ่น ระดับต้น) จ านวน  1 อัตรา
    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,999,800 บาท

-  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างตอบแทน ใหแ้ก ่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง จ านวน  3  อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ จ านวน  1  อัตรา
3. คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา
4. คนงานประจ ารถขยะ จ านวน  11 อัตรา
   

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 168,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปน็ค่าครองชีพชั่วคราว ใหแ้ก ่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
1. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง จ านวน  3  อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ จ านวน  1  อัตรา
3. คนงานทั่วไป จ านวน  1  อัตรา
4. คนงานประจ ารถขยะ จ านวน  11 อัตรา
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งบด าเนินงาน 1,698,100 บาท

ค่าตอบแทน 53,100 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 6,100 บาท
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏบิติัหน้าที่ส ารวจและขึ้นทะเบยีนจ านวนสุนัขและแมว
ในเขตองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นโดยใหท้ าการส ารวจปลีะ 2 คร้ัง คร้ังแรกภายในเดือน
มีนาคม คร้ังที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคมและเบกิค่าตอบแทนใหแ้ก่ผู้ปฏบิติังาน ตามจ านวนสุนัข
และแมวตัวละ 3 บาทต่อคร้ัง ของการส ารวจและขึ้นทะเบยีน
- เปน็ไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 
2561
- เปน็ไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561
    

ค่าเช่าบา้น 42,000 บาท
-  เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้น ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
- เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารเกี่ยวกับการเบกิจ่ายเงิน
ค่าเช่าบา้นข้าราชการ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 5,000 บาท

-  เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือค่าการศึกษาบตุร ใหแ้ก ่พนักงานส่วนต าบล 
- เปน็ไปตาม ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบตุร
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549
    

ค่าใช้สอย 1,345,000 บาท

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ

รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ 900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าบริการก าจัดขยะมูลฝอย ,ค่าจ้างเหมาบริการบคุคลกวาดท าความสะอาดถนน
สาธารณะ ค่าจ้างเหมาบริการที่เกี่ยวกับภารกิจด้านสาธารณะสุขและส่ิงแวดล้อม ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 ข้อ 16
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิติัราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนต าบล 20,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก ่เบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั 
ค่าลงทะเบยีน  ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
- เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่น (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559
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โครงการการเรียนการสอนเร่ืองการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียน โรงเรียน
บา้นปรือน้อย (D.A.R.E.)

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการเรียนการสอนเร่ืองการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบา้นปรือน้อย(D.A.R.E.) เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ
ในการสอน ประกอบด้วย กระดาษ A4, ปากกาเมจิก, กระดาษสร้างแบบ ,ของรางวลัส าหรับ
การประกวดเรียงความ อาหารวา่ง 1 มื้อ ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 65 ข้อ 7
         

โครงการการเรียนการสอนเร่ืองการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบา้น
หนองบวั (D.A.R.E.)

5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการเรียนการสอนเร่ืองการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบา้นปรือน้อย(D.A.R.E.) เช่น ค่าวสัดุอุปกรณ์ส าหรับ
ในการสอน ประกอบด้วย กระดาษ A4, ปากกาเมจิก, กระดาษสร้างแบบ ,ของรางวลัส าหรับ
การประกวดเรียงความ อาหารวา่ง 1 มื้อ ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 65 ข้อ 6
   

โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ "Paknampran Cup" 70,000 บาท
- เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ เช่น เงินรางวลั เงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าน้ าด่ืม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าเช่าเคร่ืองเสียง ฯลฯ
- เปน็ไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2559
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 16 ข้อ 1
   

โครงการจัดกิจกรรมผ้าปา่ขยะรีไซเคิล 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดกิจกรรมผ้าปา่ขยะรีไซเคิล เช่น ค่าน้ าด่ืม ค่า
วสัดุอุปกรณ์ส าหรับใช้ในโครงการ ปา้ยโครงการ/ปา้ยประชาสัมพนัธร์ณรงค์การคัดแยกขยะ 
ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 67 ข้อ 11
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โครงการจัดท าธนาคารขยะใบไม้เปน็ปุ๋ยหมัก เพื่อเปน็ศูนย์เรียนรู้แก่ประชาชน 30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าธนาคารขยะใบไม้เปน็ปุ๋ยหมัก เพื่อเปน็ศูนย์
เรียนรู้แก่ประชาชน เช่น ไม้ไผ่ ค้อน ตะป ูตาข่าย ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 16 ข้อ 2
    

โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธร์ณรงค์ปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธร์ณรงค์ปอ้งกันและ
ระงับโรคติดต่อ เช่น ปา้ยประชาสัมพนัธร์ณรงค์ปอ้งกันโรคติดต่อ ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 71 ข้อ 25
   

โครงการตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข 100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุขของ
หมู่บา้น จ านวน 5 หมู่บา้น ๆ ละ 20,000 บาท
- เปน็ไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว2071 ลงวนัที่ 5 
กรกฎาคม 2561
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 16 ข้อ 3
    

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนบา้นหนองบวั 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนบา้นหนองบวั เพื่อ
เปน็การรณรงค์ใหน้ักเรียนรู้วธิกีารคัดแยกขยะ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมาท ากรงส าหรับ
ใส่ขยะรีไซเคิล แบบแยกประเภทหรือชนิดของขยะ ค่าจัดซ้ือตราชั่ง ค่าวทิยากร ค่าอาหารวา่ง
ระหวา่งมื้อ ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 16 ข้อ 4
   

โครงการบ าบดัน้ าเสียด้วยสารชีวภาพ 5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบ าบดัน้ าเสียด้วยสารชีวภาพ เช่น ถังน้ า , 
กากน้ าตาล ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 ข้อ 15
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จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

จ านวน

โครงการปั่น ปลูก ปล่อย เก็บ 10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปั่น ปลูก ปล่อย เก็บ เช่น  ปา้ยโครงการ น้ าด่ืม 
ปุ๋ย ต้นไม ้ ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 17 ข้อ 5
   

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย

50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เช่น อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม ปา้ยไวนิล
โครงการ วสัดุอุปกรณ์ด้านการจัดการขยะ ค่าวทิยากร ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 68 ข้อ 14
     โครงการพฒันาและอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม 15,000 บาท

บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาและอนุรักษส่ิ์งแวดล้อม เช่น  ปา้ยไวนิล ,
น้ าด่ืม ถุงด า ไม้กวาดแข็ง ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 69 ข้อ 18
   

โครงการพฒันาหมู่บา้นใหน้่าอยู่น่ามอง 15,000 บาท

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์วนัเอดส์โลกเช่น  ปา้ยไวนิลรณรงค์วนั
เอดส์โลก ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 71 ข้อ 27
    

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพฒันาหมู่บา้นใหน้่าอยู่น่ามองเช่น  ปา้ยไวนิล ,
น้ าด่ืม ,ถุงด า ,ไม้กวาดแข็ง ,น้ ามันเบนซิน ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 69 ข้อ 17
   

โครงการรณรงค์วนัเอดส์โลก 5,000
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โครงการวนัรักต้นไม้ประจ าปขีองชาติ 5,000

-เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการใหค้วามรู้เร่ืองโรคใหก้ับประชาชนในหมู่บา้น 
เช่น  ปา้ยนิทรรศการ(Roll up) ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 71 ข้อ 26
    

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ สดใสหา่งไกลเอดส์ 10,000

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวนัรักต้นไม้ประจ าปขีองชาติ เช่น  ปา้ยไวนิล ,
น้ าด่ืม ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 17 ข้อ 6
     

โครงการใหค้วามรู้เร่ืองโรคใหก้ับประชาชนในหมู่บา้น 10,000

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น วสัดุที่มีความ
คงทนของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ที่ไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558
    

ค่าวัสดุ 300,000

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม ่สดใสหา่งไกลเอดส์ เช่น  
ปา้ยไวนิลโครงการ อาหารวา่งพร้อมเคร่ืองด่ืม วสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ค่าตอบแทนวทิยากร ฯลฯ
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 64 ข้อ 3
   

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000

วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เช่น ยาง
รถยนต์ ฟล์ิมกรองแสง ฯลฯ หรือเปน็อุปกรณ์ประกอบะไหล่ส าหรับการซ่อม เช่น เบาะรถยนต์ 
ไฟหน้า กระจกมองข้าง แบตเตอร่ี ฯลฯ
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558
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วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 150,000

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้
แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เช่น ทรายเคลือบสารเคม ีน้ ายาสารเคม(ีสารเคมีพน่หมอก
ควนั) เวชภณัฑ์ยาต่างๆ วคัซีนพษิสุนัขบา้ ฯลฯ
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558
    

งบลงทนุ 2,357,000

ค่าครภุณัฑ์ 2,357,000

วสัดุอื่น 100,000

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือวสัดุที่เกี่ยวเนื่องกับการเก็บขยะ ที่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน เมื่อใช้
แล้วมีการแปรสภาพหรือหมดไป เช่น ถังรองรับขยะ ถุงมือยาง ฯลฯ และวสัดุส่ิงของต่างๆ ที่ไม่
เข้าลักษณะและประเภทตามระเบยีบวธิกีารงบประมาณ
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558
    

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี จ านวน 2 คัน ๆ ละ 50,500.- บาท มี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. เปน็รถจักรยานยนต์ ขนาด 125 ซีซี
2. เกียร์ธรรมดา
3. คุณสมบติัของรถจักรยานยนต์ เปน็ไปตามมาตรฐานการผลิตอุตสาหกรรม
- ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์  ส านักงบประมาณ หน้า 15, 72 (มกราคม 2561)
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 30
   

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 101,000



จ านวน บาท

เคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง
8. เปน็เคร่ืองตัดหญ้าติดต้ังทา้ยรถฟาร์มแทรกเตอร์แบบจับยึด 3 จุด

9. สามารถใช้งานกับรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 85 แรงม้าขึ้นไป

10. สามารถตัดหญ้าได้กวา้งไม่น้อยกวา่ 1.2 เมตร ในแนวระดับได้ไม่น้อยกวา่ 4.5 เมตร สูงในแนวต้ังไม่น้อยกวา่ 3 เมตร

11. หวัตัดหญ้าสามารถหมุนได้ไม่น้อยกวา่ 235 องศา

12.มีขาต้ังส าหรับประคองเคร่ือง กรณีถอดหรือติดต้ังเคร่ืองตัดหญ้า

- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556

- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558

- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 31

- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556

- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558

- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 31
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ค่าจัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า ติดต้ังเคร่ืองตัด
หญ้าไหล่ทาง

2,000,000

 -  เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดิน
หน้า ติดต้ังเคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง จ านวน 1 คัน มีคุณลักษณะ ดังนี้                                
ตัวรถฟาร์มแทรกเตอร์และใบมีดดันดินหน้า
1. เปน็รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ
2. ระบบเคร่ืองยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ ามีก าลังไม่น้อยกวา่ 85 
แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนาที
3. ระบบก าลังส่งมีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกวา่ 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกวา่ 2 เกียร์ และ
มีล็อกเพลาทา้ย (Differential Lock)
4. ระบบพวงมาลัยเปน็แบบเพาเวอร์ หรือ ไฮโดรสแตติค
5. ระบบเบรกเปน็เบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน
6. ระบบไฮดรอลิก ความดันระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกวา่ 1,800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แขนยก
เคร่ืองมือแบบ 3 จุด
7. พร้อมใบมีดดันดินหน้าและระบบแขนยกอุปกรณ์แบบ 3 จุด ส าหรับติดต้ังเคร่ืองตัดหญ้า
ไหล่ทาง

ครุภณัฑ์การเกษตร



จ านวน บาท

จ านวน บาท

11. สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
12. มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ USB 2.0  หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

13. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง

14. มีถาดใส่กระดาได้ไม่น้อยกวา่ 250 แผ่น

15. สามารถใช่ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 ข้อ 19

- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556

- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558

- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 32   
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ครุภณัฑ์โรงงาน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจียรไฟฟา้ (ลูกหม)ู 3,000
- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจียรไฟฟา้ (ลูกหม)ู จ านวน 1 เคร่ือง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เคร่ืองเจียรไฟฟา้ ขนาด 4 นิ้ว
2. ความเร็วรอบขณะเดินเคร่ืองเปล่าไม่น้อยกวา่ 11,000 รอบ/นาที
3. ก าลังไฟไม่น้อยกวา่ 670 วตัต์
4. น้ าหนักเคร่ืองไม่รวมสายไฟไม่น้อยกวา่ 1.5 กก.
5. สวทิช์แบบเล่ือน
6. สายไฟฉนวนแบบ 2 ชั้น เพื่อปอ้งกันอันตรายที่เกิดจากไฟร่ัว
- ที่มีวางจ าหน่ายตามทอ้งตลาด นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 31
   

ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์ 17,000
 - เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพมิพM์ultifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จ านวน 1 
เคร่ือง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. เปน็อุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer,copier,Scanner และ Fax ภายในเคร่ืองเดียวกัน
2. มีความละเอียดในการพมิพไ์ม่น้อยกวา่ 600x600 dpi
3. มีความเร็วในการพมิพร่์างขาวด าไม่น้อยกวา่ 22 หน้าต่อนาท ี(ppm)
4. มีความเร็วในการพมิพร่์างสีไม่น้อยกวา่ 22 หน้าต่อนาท ี(ppm)
5. มีหน่วยความจ า (Memory)ขนาดไม่น้อยกวา่ 192 MB
6. สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวด าและสี) ได้
7. มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกวา่ 1,200x1,200dpi 
8. มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
9. สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า
10. สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกวา่ 99 ส าเนา



จ านวน บาท

จ านวน บาท

รวม บาท

รวม บาท

จ านวน บาท

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 200,000
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ครุภณัฑ์อื่น

ค่าจัดซ้ือพว่งข้างแบบมีหลังคาติดรถจักรยานยนต์ 36,000

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ประเภทต่างๆ ใหส้ามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เช่นรถบรรทกุขยะ รถจักรยานยนต์ เคร่ืองพน่หมอกควนั เคร่ืองตัดหญ้าฯลฯ
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า  123 
    

- เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดซ้ือพว่งข้างแบบมีหลังคาติดรถจักรยานยนต์พร้อมติดต้ัง จ านวน 2 คัน ๆ 
ละ 18,000.- บาท มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. โครงท าด้วยเหล็กหนา 
2. โช๊คคู่ 
3. ล้อขนาดใหญ ่
4. ผ้าใบหลังคาอย่างหนา
- ที่มีจ าหน่ายตามทอ้งตลาด นอกบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว 16 ก.ค. 2556
- เปน็ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558 
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) ฉบบัการเพิ่มเติม คร้ังที่ 3 หน้า 32
   

โครงการปฏบิติังานสาธารณสุขของ อสม. ในเขต อบต.ปากน้ าปราณ 37,500

งบเงนิอุดหนุน 37,500

เงนิอุดหนุน 37,500

- เพื่ออุดหนุนโครงการปฏบิติังานสาธารณสุขของ อสม.ในเขต อบต.ปากน้ าปราณ โดยจัดสรร
เปน็ค่าด าเนินงานของ อสม. หมู่บา้นละ 7,500 บาท
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ.2552
- เปน็ไปตามพระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครอง
ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542
- เปน็ไปตามแผนพฒันาทอ้งถิ่นส่ีป ี(พ.ศ.2561-2564) หน้า 107 ข้อ 1
           

เงินอุดหนุนเอกชน


