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อําเภอ สังขะ   จังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 122,160 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล / หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล ตามหลักเกณฑ์และแนวทางทีกําหนดไว้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,866,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,144,700 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่ง ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา  , รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเทพรักษา  ,  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
รักษา และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,318,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพรักษา

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล

จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่ง นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเทพรักษา และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่ง นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา และ รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเทพรักษา

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลเทพรักษา และ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,003,120 บาท
งบบุคลากร รวม 5,147,820 บาท
งานบริหารทัวไป รวม 8,494,820 บาท

แผนงานบริหารงานทัวไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุด
หนุนทัวไป แยกเป็น
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิก โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 2) พ.
ศ.2551

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลา
ราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมาหาด
ไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป โดย
ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,918,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
จ้าง ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 82 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารท้องถิน
สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมทังผู้ทีได้รับ
คําสังจากนายก ฯ ให้ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบินและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืมค่าของ
ขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่า
บริการซึงจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการรับรองในการต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศตรวจงานหรือเยียมหรือทัศนศึกษาดูงาน
(2) ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน  เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองใน
การประชุมสภาท้องถิน เช่น ค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสารค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการซึงจําเป็น
ต้องจ่ายเกียวกับการรับรอง
(3) ค่าใช้จ่ายอืนทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
(1) ค่าถ่ายเอกสารทีเกียวกับการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
(2) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่
(รายจ่ายเกียวกับการโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ)
(3) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่าง ๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหารท้อง
ถิน สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียม
ป้าย ยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทีดิน หรือค่า
ธรรมเนียมใด ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายได้ในประเภทรายจ่ายนี
(4) ค่าเบียประกัน
(5) ค่ารับวารสารสิงพิมพ์ต่าง ๆ
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทํา
การอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิงก่อสร้างอย่างใด เช่น จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานทีและ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล จ้างเหมาเก็บกวาดขยะ ทําความ
สะอาด สูบนํา ปราบวัชพืช ดูแลต้นไม้ ตัดหญ้า ประเมินองค์กรพ่นหมอก
ควัน กําจัดปลวก ฯลฯ
(7) ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 550,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,670,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 81 ข้อ 3 ยุทธศาสตร์
ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ
วันแม่แห่งชาติ

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติ
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 81 ข้อ 2 ยุทธศาสตร์
ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อ
แห่งชาติ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันคล้าย
วันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 82 ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการวันเฉลิมพระเกียรติเนืองในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถและเพิมประสิทธิภาพ
คณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตําบล
พนักงานจ้างและผู้นําชุมชนในการบริหารการพัฒนาเชิง
บูรณาการ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 109 ข้อ 2
ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการบริหารจัดการ  การพัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือพัฒนาขีดความสามารถศักยภาพและ
เพิมประสิทธิภาพแบบเชิงบูรณาการ

จํานวน 400,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเฉลิมวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 82 ข้อ 5 ยุทธศาสตร์
ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

โครงการคล้ายวันเฉลิมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพพระรัตน
ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด(กรณีครบวาระ
ยุบสภา ฯ กรณีแทนตําแหน่งทีว่างและกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสัง
ให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืน ๆ) รวมถึงการประชาสัมพันธ์
การรณรงค์หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและ
หน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0809.4/ว 3992 ลงวัน
ที 2 ตุลาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0890.4/468 ลงวันที 17 มกราคม 2556 ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 113 ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการ
บริหารจัดการ  การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 30,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยาง
ใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน ฯลฯ ใช้ในการกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเทพรักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว
ทราย อิฐ หรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง ตะปู ฯลฯ ทีใช้ในการกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วนํา ผ้าปูโต๊ะแปรง
ถูพืน ไม้กวาด ถังขยะ ช้อนส้อม ผงซักฟอก นํายาล้างห้องนํา
นํายาดับกลิน กระดาษชําระ ผู้เช็ดพืน ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพรักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสิน
เปลือง หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า
ปลัก ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา โดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายางสิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร
วารสาร ฯลฯ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพรักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 560,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
สําหรับผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 110 ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการบริหารจัดการ  การ
พัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานกิจกรรมวันท้องถินไทย ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 94 ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ที  4 ด้านการ
พัฒนาสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันท้องถินไทย 18 มีนาคม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตําบล
เทพรักษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของคนในชาติโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) หน้า 94 ข้อ 3
ยุทธศาสตร์ที  4 ด้านการพัฒนาสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตําบลเทพรักษา จํานวน 60,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงค่าบํารุง
รักษาดูแลระบบ ค่าบริการลงข้อมูลและติดตังโปรแกรมเพิมเติม ค่า
สมาชิกและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องสําหรับใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพรักษา

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท

เพือจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์และ
พัสดุภัณฑ์ ไปรษณียภัณฑ์  ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเทพรักษา

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าบริการโทรศัพท์ โทรสาร ของสํานัก
งานองค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา ทังภายในท้องถิน
และทางไกลภายในประเทศและหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการดังกล่าว รวมทังค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจากการใช้บริการ
เช่น ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา ค่าย้ายและติดตังคู่สาย ตู้
สาขาต่าง ๆ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
รักษา อาคารศูนย์ อปพร. อาคารศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย หรืออาคารสิง
ปลูกสร้างอืน รวมทังทรัพย์สินต่าง ๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพรักษา

ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 288,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง ผ้าหมึก
เมาส์ เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณและวัสดุคอมพิวเตอร์
อืน ๆ ฯลฯ สําหรับใช้ในการกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
รักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษโปสเตอร์ พู่กันและ
สี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ ใช้ในการกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบล
เทพรักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับกิจการทัวไป เช่น นํามัน
เบนซิน นํามันดีเซล นํามันเครือง ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม จารบี
ฯลฯ สําหรับเติมยานพาหนะและขนส่ง เครืองจักรกล อุปกรณ์เครืองมือ
ต่าง ๆ ทีใช้ในงานทีเป็นกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
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โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 50,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากองค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา

รายจ่ายอืน จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท
งบรายจ่ายอืน รวม 50,000 บาท

โดยทําการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เทพรักษา ตามรายละเอียดและแบบแปลนที  อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 8 ด้าน
การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและ     การบริการ
ประชาชน หน้า 117 ลําดับที 9

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
รักษา อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 180,000 บาท

อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเต้นท์ผ้าใบ จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 33,000 บาท เป็น
เงิน 99,000 บาท
คุณลักษณะดังนี
(1)เป็นเต็นท์แบบสามห้อง
(2)ขนาดไม่น้อยกว่า 5x12 เมตร
(3)โครงเต็นท์เป็นเหล็กแป๊บขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิว
(4)ผ้าคลุมเต็นท์เป็นแบบชนิดหนา
(5)มีตัวเสริมระหว่างห้อง
(6)ขาสูงยาวไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
พร้อมพิมพ์สัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตําบล และหมายเลขครุภัณฑ์
จัดหาตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นรายการทีอยู่นอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ปี 2558 แต่มีจําเป็นต้องจัดซือ
สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
รักษาและให้บริการประชาชน  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561)ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและการ
บริการประชาชน หน้า 115 ลําดับที 1

เต็นท์ผ้าใบ จํานวน 99,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพลาสติกมีพนัก
พิง จํานวน 400 ตัว ๆ ละ 250 บาท  โดยจัดซือตามราคาท้องตลาด เนือง
จากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของ
สํานักงบประมาณปี 2558 แต่มีจําเป็นต้องจัดซือสําหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษาและให้บริการ
ประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์
ที 8 ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและ  การบริการ
ประชาชน หน้า 115 ลําดับที 1

เก้าอีพลาสติกมีพนักพิง จํานวน 100,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 199,000 บาท
งบลงทุน รวม 379,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิก โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 2) พ.
ศ.2551

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลา
ราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมาหาด
ไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป โดย
ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 625,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
จ้าง ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 96,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 544,440 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง หรือ  หัวหน้ากอง
คลัง หรือ ผู้อํานวยการกองคลัง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางทีกําหนดไว้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,076,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,777,200 บาท
งบบุคลากร รวม 1,777,200 บาท
งานบริหารงานคลัง รวม 2,445,200 บาท
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ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้ชําระภาษีคุณภาพประจําปีปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.(2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการบริหาร
จัดการ การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชนหน้า 114 ลําดับที 3

โครงการผู้ชําระภาษีคุณภาพประจําปี จํานวน 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง เช่น
การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เทพรักษารวมถึงการจัดทําหรือปรับปรุงข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ.2550 ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการบริหาร
จัดการ การพัฒนาบุคคลากรและการบริการประชาชน หน้า 115 ลําดับ
ที 2

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปีพ.ศ.(2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการบริหาร
จัดการ การพัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน หน้า 112 ลําดับที 4

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างหรือบุคคลทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯเช่น ค่า
พาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าใช้จ่ายทีเกียวเนืองในการเลียง
รับรองรวมทังค่าบริการและค่าใช้จ่ายอืนๆ ซึงจําเป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการ
รับรอง
เพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศตรวจงาน
หรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงร่วมต้อนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตังงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้
จริงของปีงบประมาณทีล่วงมาแล้วโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้ จ่ายขาดเงินสะสม และเงินทีมีผู้อุทิศให้โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0808.4/ว 2381 ลงวัน
ที 28 กรกฎาคม 2548

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทํา
การอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมอืนๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการทําความสะอาด ค่าเย็บเล่ม ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนือง ผ้า
หมึก  เมาส์ เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณและวัสดุคอมพิวเตอร์
อืนๆ ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
รักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี  อุปกรณ์การถ่ายรูป วัสดุเทป วิทยุ ไม้อัด ป้ายประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ  สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
รักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท

พือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถ้วยชาม แก้วนํา ผ้าปูโต๊ะ แปรง
ถูพืน ไม้กวาด ถังขยะ ช้อนส้อม ผงซักฟอก นํายาล้าง
ห้องนํา นํายาดับกลิน กระดาษชําระ ผ้าเช็ดพืน ฯลฯ สําหรับใช้ในการ
ดําเนินกิจกรรม รวมทังทําความสะอาดของอาคารสํานักงาน และอาคาร
สถานทีอืนๆ ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล โดย
สภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง
สภาพเดิม

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ หนังสือ
พิมพ์ หนังสือ เอกสาร วารสาร ฯลฯ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ ฯลฯ ทีใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 95,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผลแบบที 1*
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว)จํานวน  1  เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกน
หลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า
6 MB สําหรับแบบ L3 CacheMemory หรือ
แบบ Smart Cache Memory
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง
หรือดีกว่าดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ GraphicsProcessing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก
แบบ Onboard Graphics ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่ามีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB จํานวน1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่าจํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิวจํานวน 1 หน่วย
ตังจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  พ.
ศ.2558  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการบริหาร
จัดการ การพัฒนาบุคลากรและ     การบริการประชาชน
หน้า 115 ลําดับที 1

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า
18.5 นิว)

จํานวน 23,000 บาท

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,000 บาท
งบลงทุน รวม 43,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลา
ราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมาหาด
ไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
จ้าง ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 564,120 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 154,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 808,680 บาท
งบบุคลากร รวม 808,680 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 908,680 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา แบบ Network  แบบที 1 (35 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อนาที
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่
น้อยกว่า 128 MB
ตังจากเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  พ.
ศ.2558  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการบริหาร
จัดการ การพัฒนาบุคลากรและ     การบริการประชาชน
 หน้า 115 ลําดับที 1

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา แบบ Network แบบที 1 (35
หน้า/นาที)

จํานวน 20,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
เบนซิน นํามันเครือง นํามันเบรก แก๊สเชือเพลิง
เครืองพ่นหมอกควันกําจัดยุง ฯลฯ ใช้สําหรับยานพาหนะ รถบรรทุกนํา รถ
ยนต์กู้ภัย กู้ชีพ อุปกรณ์ เครืองมือ และอืนๆ ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเททพรักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมด
ไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงการจัดหาสิงของทีใช้บํารุง
รักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการดัดแปลง ต่อ
เติมครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมอืนๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น จ้าง
เหมาบริการผู้ช่วยประจํารถนํา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา ฯลฯ (ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.
ศ.2535 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0313.4 /ว 1452 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม 2541 เรืองการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 450,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 550,000 บาท
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 550,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 35,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,000 บาท
งบลงทุน รวม 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา ค่านําบาดาลของศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย ณ จุดบริการ
ประชาชนของหน่วย EMS

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ ศูนย์ อปพร.ซึงปฏิบัติหน้าทีใน
การ กู้ภัย กู้ชีพ และให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึงประสบ
อุบัติเหตุ อุบัติภัย สาธารณภัย ต่าง ๆ เพือให้ประชาชนเกิดความปลีดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๘๒๖ลงวัน
ที ๑๗ กันยายน ๒๕๕๓ เรือง การดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท ๐๘๙๑.๓/๖๕๘ลงวัน
ที ๒๕ มกราคม ๒๕๕๓ เรือง ตอบข้อหารือการดําเนินงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในระดับท้องถินหรือพืนทีปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559
-2561) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน หน้า 89 ลําดับที  1

โครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ภัย กู้ชีพ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
รักษา

จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลา
ราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมาหาด
ไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป โดย
ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 375,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
จ้าง ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,560 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หรือ  หัวหน้ากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หรือ ผู้
อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางทีกําหนดไว้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 550,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 749,880 บาท
งบบุคลากร รวม 749,880 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,141,880 บาท

แผนงานการศึกษา
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เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครือง ราคา 17,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ L2 Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่
น้อยกว่า 3 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetoot
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 115 ข้อ 1 ) ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการบริหารจัดการ  การ
พัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,000 บาท
งบลงทุน รวม 17,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับหมึก แผ่นบันทึก
ข้อมูล ฯลฯ  สําหรับใช้ในกิจการงานของส่วนการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเทพรักษา โดยมีสภาพเมือใช้แล้วย่อมสินเปลืองหมด
ไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นกระดาษเขียนโปสเตอร์  ไม้อัด  สี  พู่กัน และวัสดุทีเกียวข้อง
กับการโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รูปทีได้จากการอัดขยาย ภาพ
ถ่ายดาวเทียม เมมโมรีการ์ด ฯลฯ เพือใช้ในการบริหารจัดการงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้
แล้วย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม แบบพิมพ์ สิง
พิมพ์ ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา โดยมี
สภาพเมือใช้แล้วหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 105,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตําบลเทพรักษา
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้า 77 ลําดับที 23)

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ตําบลเทพรักษา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์
ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้า 66 ลําดับที 3)

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพรักษา "เทพรักษาน้อยเกมส์"(ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้า 72 ลําดับที 2)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเทพรักษา "เทพรักษา
น้อยเกมส์"

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการแข่งขันทักษะ
พัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 77 ลําดับที 24)

โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ   ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกียวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าติดตังไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 2,371,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,888,800 บาท
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,514,300 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่า ถาด ถ้วย จาน ช้อน แก้วนํา ไม้กวาด แผ่นยางกันลืน ไม้ถู
พืน แปรงล้างห้องนํา นํายาล้างจาน ฯลฯ โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม รวมถึงการจัดหา
สิงของทีใช้บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านทับทิมสยาม 04 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
พราม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชํา
เบง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า สวิทซ์ไฟ ปลักไฟ สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ โดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม รวมถึงการจัดหาสิงของทีใช้บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านทับทิมสยาม 04 , ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตาพราม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านชําเบง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 2,422,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านทับทิมสยาม 04 , ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านตาพราม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ชําเบง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายสําหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน (ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หน้า 66 ลําดับที 1) โดยจัดสรรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา
จํานวน 5 แห่ง รวม 335 คน ตามข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2557 อัตรามือละ 20 บาทต่อ
คน จํานวน 280 วัน ประกอบด้วย
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชําเบง
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04
” ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน” (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวัน
ที 5 มิถุนายน 2558 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึก

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,876,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 24/10/2558  14:31:03 หน้า : 18/42

เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านทับทิม
สยาม 04 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลัน
แต้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชําเบง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านทับทิม
สยาม 04 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลัน
แต้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชําเบง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว

ค่าไฟฟ้า จํานวน 80,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 95,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่า ปูนซีเมนต์ ทราย หิน ท่อประปา ก๊อกนํา ฯลฯโดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพ
เดิม รวมถึงการจัดหาสิงของทีใช้บํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านทับทิมสยาม 04 , ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ ,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านชําเบง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม หน้า 66 ลําดับที 2)
     1)  จัดหาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเทพรักษาจํานวน 5 แห่ง จํานวน 335 คน ตามข้อมูลจํานวนเด็ก
เล็ก ณ วันที 10 มิถุนายน  2558 จํานวน 280 วัน (ตามประกาศราคา
กลางฯ) ประกอบด้วย
                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตรว
                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม
                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้
                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชําเบง
                                - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04
     2) จัดหาให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพืนที องค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
รักษา จํานวน 5 แห่ง จํานวน 789 คน ตามข้อมูลจํานวนเด็กนัก
เรียน ณ วัน
ที 10 มิถุนายน 2558 จํานวน 260 วัน (จํานวน 52 สัปดาห์ๆ ละ 5 วัน เ
ว้น เสาร์ –อาทิตย์ ตามประกาศราคากลางฯ) ประกอบด้วย
 - โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
  - โรงเรียนบ้านชําเบง
                   - โรงเรียนบ้านตาพราม
                   - โรงเรียนบ้านลันแต้
  - โรงเรียนบ้านศาลา
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558)
” ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,337,800 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะหมู่
บูชา   จํานวน  5 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ทําด้วย
ไม้  ความกว้างของโต๊ะหมู่
ขนาด 6 นิว มีฐานรองรับโต๊ะหมู่  มีโต๊ะแท่นบูชา 7 ชิน(ตังตามราคาท้อง
ตลาดเนืองจากอยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ปี 2558)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านทับทิม
สยาม 04 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลัน
แต้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชําเบง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาแตร
ว (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้า 75 ลําดับที 11)

โต๊ะหมู่บูชา จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อม
เก้าอี จํานวน  3 ชุด ๆ ละ  6,000  บาท คุณลักษณะ เป็นโต๊ะทํางานไม้ขา
เหล็ก และ
เก้าอีเบาะบุฟองนํา หุ้มหนังเทียม สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชํา
เบง จํานวน 2 ชุด , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ จํานวน 1 ชุด
(ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากอยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สํานักงบประมาณ ปี 2558) (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 75 ลําดับที 11)

โต๊ะทํางาน ระดับ 3-6 พร้อมเก้าอี จํานวน 18,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตู้ล้อคเกอร์แฟน
ซี  3 ชัน จํานวน 30 หลัง ๆ ละ 700 บาท คุณลักษณะ ทําจากไม้ปาติเกิล
บอร์ด ขนาดไม่น้อยกว่า 42 X 30 X 87 ซม.  สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านลันแต้ จํานวน 20 หลัง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชํา
เบง จํานวน 10 หลัง(ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากอยู่นอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ปี 2558) (ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  หน้า 75 ลําดับที 11)

ตู้ล้อคเกอร์แฟนซี  3 ชัน จํานวน 21,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิดบานเลือน
กระจก จํานวน 5 หลัง   หลังละ 4,500 บาท  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ตู้
เอกสารเหล็กบานเลือนกระจก ขนาด 4 ฟุต แผ่นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น
( 3 ชัน)(ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากอยู่นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ปี 2558)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บ้านทับทิมสยาม 04 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม , ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านลันแต้ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชําเบง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตา
แตรว (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์
ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้า 75 ลําดับที 11)

ตู้เก็บเอกสารเหล็กชนิดบานเลือนกระจก จํานวน 22,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าครุภัณฑ์ รวม 180,500 บาท
งบลงทุน รวม 1,079,500 บาท
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โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิว
จราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561 หน้า 73 ข้อ 5)
ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ทับทิมสยาม 04

จํานวน 89,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 899,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 32 นิว จํานวน  3 เครือง
คุณลักษณะ
1.ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 X 768 พิกเซล
2.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขันตํา 32 นิว
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพ LED Backlight
4.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2ช่องสัญญาณ เพือการเชือมต่อ
สัญญาณภาพและเสียง
5.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล์ภาพ เพลง
และภาพยนตร์
6.ช่องการเชือมต่อแบบ AV,DVD Componnet
7.มีช่องต่อ Digital tune(DVB-T2)
สําหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิมสยาม 04 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ลันแต้ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชําเบง
(ตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ปี 2558)
(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้า 75 ลําดับที 11)

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 32 นิว จํานวน 27,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เพือจ่ายเป็นค่าพัดลมชนิดติดฝาผนัง จํานวน  6 เครือง ๆ ละ  2,000 บาท
คุณลักษณะ ขนาดใบพัด 18 นิว สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อย
กว่า 3 ระดับสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม(ตังตามราคาท้อง
ตลาดเนืองจากอยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบ
ประมาณ ปี 2558)(ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 75 ลําดับที 11)

พัดลมชนิดติดฝาผนัง จํานวน 12,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าชุดลําโพงเอนกประสงค์เคลือนทีพร้อมไมโครโฟนไร้
สาย  จํานวน 5 ชุดคุณลักษณะ ขนาดลําโพง 15 นิว มีไมด์ลอยแบบมือ
ถือ 2 ตัวสามารถเล่น USB MP3 ได้ มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม-แหลม มีแบตเต
อรรีชาร์ตได้ในตัวตู้ลําโพง (ตังตามราคาท้องตลาดเนืองจากอยู่นอกบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสํานักงบประมาณ ปี 2558) สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับทิม 04 , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชําเบง , ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาพราม , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลันแต้ , ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านตาแตรว  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 75 ลําดับที 11)

ชุดลําโพงเอนกประสงค์เคลือนทีพร้อมไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 60,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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งบเงินอุดหนุน รวม 3,546,000 บาท

โดยทําการต่อเติมหลังคาเหล็ก ตามรายละเอียดและแบบแปลนที  อบต.
กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 73 ข้อ 3 ) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการพัฒนาอาคารสถานทีและสิงสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ลันแต้

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการต่อเติมหลังคาเหล็ก ตามรายละเอียดและแบบแปลนที  อบต.
กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 73 ข้อ 3 ) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการพัฒนาอาคารสถานทีและสิงสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาพราม

จํานวน 98,000 บาท

โดยทําการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 11.60 เมตร ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที  อบต.กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 73 ข้อ 3 ) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการพัฒนาอาคารสถานทีและสิงสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ตาแตรว

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการต่อเติมผนังรอบโรงอาหารและห้องครัว ตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที  อบต.กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 73 ข้อ 3 ) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการพัฒนาอาคารสถานทีและสิงสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ชําเบง

จํานวน 155,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างรัว คสล. ขนาดช่อง
ละ 2.50 x 1.65  เมตร จํานวน 25 ช่อง ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ที  อบต.กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 76 ข้อ 19 )ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านลันแต้ จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างรัว คสล. ขนาดช่อง
ละ 2.50 x 1.65  เมตร จํานวน 25 ช่อง ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ที  อบต.กําหนด  ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 77 ข้อ 21 )ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทับทิมสยาม 04 จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างรัว คสล. ขนาดช่อง
ละ 2.50 x 1.65  เมตร จํานวน 14 ช่อง ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ที  อบต.กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 76 ข้อ 18) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านตาแตรว จํานวน 62,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างรัว คสล. ขนาดช่อง
ละ 2.50 x 1.65  เมตร จํานวน 25 ช่อง ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ที  อบต.กําหนด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 77 ข้อ 20)ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชําเบง จํานวน 99,000 บาท
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 3,546,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,546,000 บาท
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1. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ตัง
ไว้  3,156,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 66 ลําดับที 1)
     - เพือจัดสรรให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (สพฐ.) ในเขตพืนที องค์การบริหารส่วนตําบลเทพ
รักษา จํานวน 5 แห่ง จํานวน 789 คน ตามข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วัน
ที 10 มิถุนายน  2558 อัตรามือละ 20 บาทต่อ
คน จํานวน 200 วัน  รวม 2 เทอม แยกเป็น
- โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
- โรงเรียนบ้านชําเบง
- โรงเรียนบ้านตาพราม
- โรงเรียนบ้านลันแต้
- โรงเรียนบ้านศาลา
” ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”
 (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0893.3/ว 3149 ลงวันที 5 มิถุนายน 2558 , หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1201 ลงวันที 30 มิถุนายน 2553)

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านตาพราม
         1. โครงการกีฬาสีสัมพันธ์  ตังไว้  20,000 บาท  (ปรากฏตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  หน้า 67 ลําดับที 6) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”

     2. โครงการแข่งกีฬา กรีฑานักเรียนตําบลเทพรักษา  ตัง
ไว้  50,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 67 ลําดับที 7) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”

     3. โครงการเลียงหมูหลุม(ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง)  ตัง
ไว้  30,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 67 ลําดับที 8) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านลันแต้
          1. โครงการพัฒนาศักยภาพและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดนตรี
นาฏศิลป์ท้องถินสุรินทร์  ตังไว้  50,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 68 ลําดับที 9) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”
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     2. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  ตังไว้  20,000 บาท  (ปรากฏ
ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้า 68 ลําดับที 10) (โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553)“ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินระดับจังหวัด”

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม
         1. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนัก
เรียน เครือข่ายจัดการศึกษา ดม-เทพรักษา  ตัง
ไว้  25,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 68 ลําดับที 11) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”
     2. โครงการปลูกมันสําปะหลัง  ตังไว้  10,000 บาท  (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 หน้า ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  68 ลําดับที 12)“ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้
รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”
     3. โครงการจัดกิจกรรมเลียงไก่พันธุ์เนือและการเพาะเห็ดนางฟ้า เพือ
สนับสนุนอาหารกลางวัน  ตังไว้  30,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 69 ลําดับที 13) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านชําเบง
          1. โครงการเข้าค่ายเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เครือ
ข่ายการจัดการศึกษา ดม-เทพรักษา  ตังไว้  40,000 บาท  (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้า 69 ลําดับที 14) (โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวัน
ที 8 มกราคม 2553)“ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินระดับจังหวัด”

     2. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  ตัง
ไว้  25,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 69 ลําดับที 15) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”

เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านศาลา
          1. โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
สามัญ เครือข่ายการจัดการศึกษา ดม-เทพรักษา  ตัง
ไว้  50,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 หน้า 70 ลําดับที 16) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงเทพรักษาร่วมใจก้าวไกลสู่
ประชาคมอาเซียน (ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 87 ข้อ 18 )

โครงการเทพรักษาร่วมใจก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
งานศึกษาไม่กําหนดระดับ รวม 50,000 บาท

เงินอุดหนุนโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์
1. โครงการปราชญ์ถินสู่สถานศึกษา  ตังไว้  16,000 บาท  (ปรากฏตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการ
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  หน้า 70 ลําดับที 18)“ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ  ตังไว้  30,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.
ศ. 2559-2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 71 ลําดับที 20) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”

3. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด  ตัง
ไว้  5,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 71 ลําดับที 24) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 51,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 51,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 51,000 บาท
งานระดับมัธยมศึกษา รวม 51,000 บาท

มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”

เงินอุดหนุนโรงเรียนตํารวจตระเวณชายแดนบ้านตาแตรว
          1. โครงการเดินจัดหาโต๊ะ-เก้าอีนักเรียนระดับประถมศึกษา  ตัง
ไว้  40,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  หน้า 71 ลําดับที 21) (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)“ ทัง
นี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”



วันทีพิมพ์ : 24/10/2558  14:31:04 หน้า : 26/42

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี (2559-2561)หน้า  105 ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ที 7 ด้าน
สาธารณสุข

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
ระหว่างพรมแดน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
หน้า  108 ข้อ 2 ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านสาธารณสุข

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อระหว่างพรมแดน จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกทีมี
ยุงลายเป็นพาหะนําโรค ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)หน้า
105 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ที 7 ด้านสาธารณสุข

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนําโดยแมลง จํานวน 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทํา
การอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม
ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าธรรมเนียมอืน ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น จ้าง
เหมาบริการผู้ปฏิบัติทีเป็นอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยหรือบุคคลทีผ่านการอบรม
หรือจบการศึกษาด้านการแพทย์ฉุกเฉินในการปฏิบัติการ  การแพทย์ฉุก
เฉินขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา ฯลฯ(ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของบริหารราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2535 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท.0313.4/ว 1452 ลงวัน
ที 27 พฤษภาคม 2541 เรืองการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถินและปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที 17 กันยายน 2553

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 357,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลา
ราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมาหาด
ไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
จ้าง ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 132,120 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 156,120 บาท
งบบุคลากร รวม 156,120 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 159,120 บาท

แผนงานสาธารณสุข
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เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข
1. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
พืนทีชุมชน/หมู่บ้านเทพรักษา
หมู่ที 1 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
พืนทีชุมชน/หมู่บ้านกะเลงเวก
หมู่ที 2 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
3. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
พืนทีชุมชน/หมู่บ้านอามุย
หมู่ที 3 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
4. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
พืนทีชุมชน/หมู่บ้านตาไท
หมู่ที 4 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
5. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
พืนทีชุมชน/หมู่บ้านชําเบง
หมู่ที 5 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
6. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
พืนทีชุมชน/หมู่บ้านลันแต้
หมู่ที 6 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
7. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
พืนทีชุมชน/หมู่บ้านศาลา
หมู่ที 7 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
8. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
พืนทีชุมชน/หมู่บ้านตาพราม
หมู่ที 8 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
9. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
พืนทีชุมชน/หมู่บ้านตาแตรว
หมู่ที 9 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
10. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตพืนทีชุมชน/หมู่บ้านทับทิมสยาม 04
หมู่ที 10 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
11. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตพืนทีชุมชน/หมู่บ้านไพรพยัคฆ์
หมู่ที 11 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
12. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตพืนทีชุมชน/หมู่บ้านสะเดาพัฒนา
หมู่ที 12 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
13. ค่าสนับสนุนการดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานใน
เขตพืนทีชุมชน/หมู่บ้านลันแต้อุดมสุข

เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 97,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 97,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิมศักยภาพของ อสม. ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)หน้า 85 ข้อ 11 ยุทธศาสตร์
ที  4  ด้านการพัฒนาสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการอบรมเพิมศักยภาพของ อสม. จํานวน 50,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนต่าง ๆ เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ ค่าลง
ทะเบียนการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ค่าธรรมเนียมป้ายยานพาหนะ ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ธรรมเนียมทีดิน หรือค่าธรรมเนียมใด ๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ใน
ประเภทรายจ่ายนี

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 2) พ.
ศ.2551

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 28,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 43,800 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
จ้าง ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 144,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 225,480 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 393,840 บาท
งบบุคลากร รวม 393,840 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 437,640 บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

หมู่ที 13 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
รวมทังสินจํานวน 13 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500 บาท  ตัง
ไว้  97,500 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561  ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หน้า 85 ลําดับที 10) “ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็น
ชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด”
(โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด  ที มท 0891.3/ว 1501 ลงวันที 15 กรกฎาคม 2558 , หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 73 ลงวัน
ที 14 มกราคม 2557 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)
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เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
จ้าง ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 255,360 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา หรือ  หัวหน้ากอง
ช่าง หรือ ผู้อํานวยการกองช่าง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางทีกําหนดไว้

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 533,580 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 878,940 บาท
งบบุคลากร รวม 878,940 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,251,740 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

(1)อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ตามโครงการจัดหารายได้
เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ประจําปีงบประมาณ 2559
เป็นเงิน 10,000 บาทปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 86 ข้อ 15 ยุทธศาสตร์ที  4  ด้านการพัฒนาสังคม  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(2)อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสังขะตามโครงการสนับสนุนการรับ
บริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ อําเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ประจําปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน  5,000  บาท ปรากฏในแผนพัฒนา
สามปี (2559-2561) หน้า 86 ข้อ 16 ยุทธศาสตร์ที  4  ด้านการพัฒนา
สังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีเกิดจากภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้งภัย
หนาว ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 84 ข้อ 9 ยุทธศาสตร์ที  4  ด้านการพัฒนาสังคม  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

(2)โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจากภัย
ต่าง ๆ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที
พึง ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 83 ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ที  4  ด้านการพัฒนาสังคม  และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

(1) ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 165,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง สิงพิมพ์
ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ เอกสาร
วารสาร ฯลฯ แบบพิมพ์ หมึก ธงชาติ ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเทพรักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง
หมดไป แปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทํา
การอย่างหนึงอย่างใด ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง ต่อ
เติม ครุภัณฑ์ หรือสิงก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับ
จ้าง เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมอืนๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น จ้างเหมาบริการทําความสะอาด ค่าเย็บเล่ม ฯลฯ และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนีได้

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
เบิก โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของ
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิได้รับค่าเช่า
บ้าน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 แก้ไขเพิมเติมถึง(ฉบับที 2) พ.
ศ.2551

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 28,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
ซึงเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานทีไม่อาจทําในเวลา
ราชการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมาหาด
ไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามทีได้รับมอบหมาย และเพือจ่ายเป็นเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป โดย
ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที 0808.2/ว 3072 ลงวันที 29 กันยายน 2557

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 108,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 298,800 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี
1) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลักรวม (Compute core) จํานวนไม่น้อย
กว่า 10 แกน (10 core) ต้อง
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz หรือ
2) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมี
หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.7 GHz หรือ
3) ในกรณีทีมีจํานวนแกนหลัก (core) จํานวนไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) และมี
หน่วยความจํา แบบ Smart Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 500 GB จํานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดี
กว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช่งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-
Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 8 ด้าน
การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและ     การบริการ
ประชาชน หน้า 115 ลําดับที 1

เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์ รวม 74,000 บาท
งบลงทุน รวม 74,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ผงหมึก ตลับ
ผงหมึก  แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
ผ้าหมึก  เมาส์ เมนบอร์ด เครืองกระจายสัญญาณ ฯลฯ สําหรับใช้ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา โดยสภาพมีลักษณะเมือใช้แล้ว
ย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี  แปรงทาสี  ปูนขาว ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบือง สังกะสี ตะปู ค้อน คีม ขวาน สว่าน ฯลฯ
ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา โดยสภาพมี
ลักษณะเมือใช้แล้วย่อมสินเปลือง หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
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โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน
ผิวจราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร และลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ,หน้า 40 ลําดับที 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านชําเบง  หมู่ที
5 (ซอยประชาราษพัฒนา) ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 200,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิว
จราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 38 ลําดับที 3

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านกะเลงเวก
หมู่ที 2 (คุ้ม 1 ซอย 1 ) ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 200,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,762,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,762,000 บาท
งานไฟฟ้าถนน รวม 3,762,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดําสําหรับกระดาษ
ขนาด A3 จํานวน 1 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 35 หน้าต่อ
นาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสําหรับกระดาษ A3 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาที
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB18
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือ
ข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่
น่อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช่ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่
กระดาษได้รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
ตังตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที 18 กุมภาพันธ์ 2558
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 8 ด้าน
การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและ     การบริการ
ประชาชน หน้า 115 ลําดับที 1

เครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาษขนาด A3 จํานวน 53,000 บาท



วันทีพิมพ์ : 24/10/2558  14:31:06 หน้า : 33/42

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที 1 (สายบ้านนาง
เล็ก แปลงทรัพย์) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วง
ที 2 (สายบ้านนายชวน เกตุศรี) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาม 51.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิว
จราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 37 ลําดับที 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านเทพรักษา
หมู่ที 1 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 200,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิว
จราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 42 ลําดับที 17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านทับทิมสยาม
04  หมู่ที 10 (สายสันเขือนไปสามแยกห้วยเสน) ตําบลเทพรักษา  อําเภอสัง
ขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 100,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที 1 (สายบ้านนางสาย ชือเพราะ)ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที 2 (ซอยสระหลวง)  ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน
ผิวจราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 483.00 ตารางเมตร และลงหินคลุก
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียด
และแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 41 ลําดับที 14

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านตาพราม  หมู่
ที 8  ต.เทพรักษา  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์

จํานวน 250,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิว
จราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 39 ลําดับที 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านตาไทย  หมู่ที
4 (สายบ้านตาไทย-บ้านไพรพยัคฆ์) ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 104.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน
ผิวจราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 416.00 ตารางเมตร (แบบไม่มีไหล่
ทาง) พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามราย
ละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 42 ลําดับที 16

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านตาแตรว  หมู่
ที 9 (ซอยตาต๋อง) ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 200,000 บาท
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โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิว
จราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 44 ลําดับที 21

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านสะเดาพัฒนา
หมู่ที 12 (สายศาลเจ้าปู่) ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 200,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิว
จราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 41 ลําดับที 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านศาลา  หมู่ที 7
(ซอยภูมิขวัญจิต) ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 200,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิว
จราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 40 ลําดับที 10

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านลันแต้  หมู่ที
6 (สายทิศตะวันออกจาก บ.ลันแต้อุดมสุข-วัดลันแต้เทพรักษ์) ต.เทพรักษา
อ.สังขะ  จ.สุรินทร์

จํานวน 200,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ช่วงที 1 (สายบ้านนายประจักษ์ อย่าลืมดี) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที 2 (ซอยเทพมงคล2) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
ช่วงที 3 (ซอยสะเดาหวาน2) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิว
จราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียด
และแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 43 ลําดับที 18

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านไพรพยัคฆ์
หมู่ที 11 ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 250,000 บาท
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โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิม ลงหินคลุก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 142.50 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลีย
ตกแต่งเรียบร้อย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 47 ลําดับที 30

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านตาแตรว  หมู่ที 9 (สายตาแกะ)   ตําบล
เทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิม ลงหินคลุก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 142.00 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลีย
ตกแต่งเรียบร้อย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 46 ลําดับที 28

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านชําเบง  หมู่ที 5 (สายบ้านชําเบง - บ้าน
ไพรพยัคฆ์)   ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิม ลงหินคลุก
ช่วงที 1 (ซอย7) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม.
ช่วงที 2 (ซอย4) ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่ไม่น้อยกว่า 58.50 ลบ.ม.
พร้อมปรับเกลียตกแต่งเรียบร้อย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.
กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 45 ลําดับที 24

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านกะเลงเวก  หมู่ที 2    ตําบลเทพรักษา
อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนผิว
จราจรรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร และลงหินคลุกไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 38 ลําดับที 4

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  บ้านอามุย  หมู่ที
3 (สายบ้านนางเลียว  บุญพร้อม) ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์

จํานวน 200,000 บาท
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โดยทําการเสริมดินถมขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลีย 0.60 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 120.00 ลบ.ม. และลงหินคลุก
ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 60 ลบ.
ม. พร้อมปรับเกลียตกแต่งเรียบร้อย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบ
ต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 48 ลําดับที 34

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านลันแต้อุดมสุข  หมู่ที 13 (ซอยอุปถัมภ์)
ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 51,000 บาท

โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิม ลงหินคลุก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,120.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 360 ลบ.
ม.พร้อมปรับเกลียตกแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 49 ลําดับที 35

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านลันแต้อุดมสุข  หมู่ที 13   ตําบลเทพ
รักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 234,000 บาท

โดยทําการ
ช่วงที 1 เสริมดินถมขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลีย 0.30 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที 2 เสริมดินถมขนาดผิว
จราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลีย 1.60 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล.ขนาด ? 0.60 X 1.00 ม.จํานวน 2 จุดๆ
ละ 7 ท่อน  รวม 14 ท่อน ยาแนวฝังกลบเรียบร้อย และลงหินคลุกขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่ไม่น้อยกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปรับเกลียตกแต่งเรียบร้อย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.
กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 47 ลําดับที 31

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านทับทิมสยาม 04  หมู่ที 10 (ซอยนาง
สงวน มีเหมาะ)   ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการ
ช่วงที 1 เสริมดินถมขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนาเฉลีย 1.20 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 480.00 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที 2 เสริมดินถมขนาดผิว
จราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลีย 0.50 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 400.00 ลูกบาศก์เมตร และลงหิน
คลุกขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา
เฉลีย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่น้อย
กว่า 210.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมปรับเกลียตกแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1 ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 46 ลําดับที 26

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านตาไทย  หมู่ที 4  (สายไปบักได) ตําบล
เทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 219,000 บาท
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โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิม ลงหินคลุก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม. พร้อมวาง
ท่อ คสล.ขนาด ? 1.00 X 1.00 ม.จํานวน 3 ท่อน ยาแนวฝังกลบเรียบ
ร้อย
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 51 ลําดับที 46

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านไพรพยัคฆ์  หมู่ที 11 (สาย
โอรระนูป)   ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการ เสริมดินถมขนาดผิว
จราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร ลึกเฉลีย 3.50 เมตร หรือ
ปริมาตรดินถมรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 735.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับ
เกลียตกแต่งเรียบร้อย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 51 ลําดับที 47

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านทับทิมสยาม 04  หมู่ที 10   ตําบล
เทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 68,000 บาท

โดยทําการปรับเกรดผิวจราจร(โซนไต้) บ้านเทพรักษา,บ้านชําเบง,บ้าน
สะเดาพัฒนา พืนทีรวมไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร  ตามรายละเอียด
และแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 51 ลําดับที 44

โครงการปรับเกรดผิวจราจรภายในตําบลเทพรักษา(โซนไต้)  ตําบลเทพ
รักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการปรับเกรดผิว
จราจร ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7,000.00 เมตร พืนทีรวมไม่น้อย
กว่า 28,000 ตารางเมตร  ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 51 ลําดับที 44

โครงการปรับเกรดผิวจราจร บ้านศาลา หมู่ที 7  ตําบลเทพรักษา  อําเภอสัง
ขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิม ลงหินคลุก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 142.50 ลบ.ม.พร้อมปรับเกลีย
ตกแต่งเรียบร้อย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 45 ลําดับที 25

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านอามุย  หมู่ที 3 (สายบ้านอามุย ต.เทพ
รักษา - บ้านศรีมงคล ต.ดม)   ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท

โดยทําการปรับเกรดผิวจราจรเดิม ลงหินคลุก ขนาดผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 475.00 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาตรหินคลุกรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 142.50 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลีย
ตกแต่งเรียบร้อย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 1 ด้าน
โครงสร้างพืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ หน้า 48 ลําดับที 32

โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้านสะเดาพัฒนา  หมู่ที 12 (สายบ้าน
สะเดาพัฒนา - รพ.สต.บ้านชําเบง)   ตําบลเทพรักษา  อําเภอสังขะ  จังหวัด
สุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)หน้า 89 ข้อ 2 ยุทธศาสตร์
ที  4  ด้านการพัฒนาสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆในตําบล ในการจัดการฝึกอบรม  การประชุม การสัมมนา การ
ศึกษาดูงานการจัดตังวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ปรากฏในแผนพัฒนาสาม
ปี (2559-2561) หน้า  97 ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ที 5 ด้านเศรษฐกิจ

(2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบล จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเวทีประชาคมตําบล ในการจัดการ
ประชุม อบรม สัมมนา ประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล เพือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนชุมชน ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559
-2561) หน้า  111 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ที 8 ด้านการบริหารจัดการ  การ
พัฒนาบุคลากรและการบริการประชาชน

(1)โครงการจัดเวทีประชาคมตําบล จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท

เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสังขะ
(1)โครงการเสริมสร้างสมรรถนะชุดปฏิบัติการประจําตําบลเพือป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดระดับตําบล ประจําปี 2559 จํานวน 10,000 บาท “ ทังนี จะเบิก
จ่ายต่อเมือได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด” (โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลง
วันที 8 มกราคม 2553)ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)
ยุทธศาสตร์ที  4  ด้านการพัฒนาสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หน้า 91 ข้อ 10

(2)โครงการฝึกอบรมผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 ตาสับปะรด เพือเอาชนะ
ยาเสพติด
และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ประจํา
ปี 2559 จํานวน 30,000 บาท “ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็น
ชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด” (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) ยุทธศาสตร์ที  4  ด้านการ
พัฒนาสังคม  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หน้า  91 ข้อ 11

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 40,000 บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถินในวันสงกรานต์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 79 ข้อ 3 ) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถินในวันสงกรานต์ จํานวน 180,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมประเพณีแซ
นโฏนตา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 79 ข้อ 2 ) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมประเพณีแซนโฎนตา จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสําคัญทางพระ
พุทธศาสนา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 81 ข้อ 1 ) ยุทธศาสตร์ที 3 ด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม

โครงการจัดงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 310,000 บาท
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 350,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันนอกเขตพืนที ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-
2561 หน้า 93 ข้อ 8 )ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนอกเขตพืนที จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดซืออุปกรณ์
กีฬา ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561 หน้า 92 ข้อ 1 )
ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

โครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬา จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชน ประชาชน “เทพรักษาเกมส์” ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.
ศ.2559-2561 หน้า 92 ข้อ 2 ) ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนา
สังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน "เทพรักษาเกมส์" จํานวน 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 450,000 บาท
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 450,000 บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
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เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ประจําปี

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 133,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 157,560 บาท
งบบุคลากร รวม 157,560 บาท
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,107,560 บาท

แผนงานการเกษตร

โดยทําการรือกระเบืองยางเก่าและปูกระเบือง
เซรามิก ขนาด 12"x 12" พืนทีรวมทังหมดไม่น้อยกว่า 184.00 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนที  อบต.กําหนด  ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)หน้า 55 ลําดับที 64 ยุทธศาสตร์
ที 1 ด้านโครงสร้างพืนฐาน สาธารณณูปโภค สาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที 10  ตําบลเทพรักษา  อําเภอสัง
ขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 100,000 บาท

โดยทําการก่อสร้างรัว คสล. ขนาดช่อง
ละ 2.50 X 1.80  เมตร จํานวน 25 ช่อง พร้อมติดตังเหล็กดัดทุก
ช่อง ตามรายละเอียดและแบบแปลนที  อบต.กําหนด
ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561) ยุทธศาสตร์ที 8 ด้าน
การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากรและ     การบริการ
ประชาชน หน้า 116 ลําดับที 4

โครงการก่อสร้างรัวสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเทพรักษา  อําเภอสัง
ขะ  จังหวัดสุรินทร์

จํานวน 99,000 บาท

อาคารต่าง ๆ
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 199,000 บาท
งบลงทุน รวม 199,000 บาท
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 199,000 บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสังขะ
         1. โครงการงานประเพณีวันพระคุณรําลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนคร
อัจจะ บูชาศาลหลักเมืองและพิธีขอขวัญพระคุณข้าวชาวสังขะ  ตัง
ไว้  30,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561  ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หน้า 87 ลําดับที 19) “ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็น
ชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด” (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)

     2. โครงการงานประเพณีโกนเจาแซนโฎนตาพระยาเชียงฆะ  ตัง
ไว้  10,000 บาท  (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561  ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หน้า 87 ลําดับที 20) “ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับความเห็น
ชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินระดับจังหวัด” (โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 74 ลงวันที 8 มกราคม 2553)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สําหรับพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป  ในส่วนของนายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. ด่วนที
สุด ที มท 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 และตามพระราช
บัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 160,000 บาท
งบกลาง รวม 1,364,560 บาท
งบกลาง รวม 1,364,560 บาท
งบกลาง รวม 1,364,560 บาท

แผนงานงบกลาง

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น วัสดุเพาะชํา ปุ๋ย อุปกรณ์ในการขยาย
พันธุ์พืช ฯลฯ

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการทําประมง ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี(2559-2561) หน้า 98 ข้อ 8 ยุทธศาสตร์ที 5  ด้าน
เศรษฐกิจ

(6) โครงการส่งเสริมการทําประมง จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเลียงไก่ ปรากฏในแผน
พัฒนาสามปี(2559-2561)หน้า 98 ข้อ 6 ยุทธศาสตร์ที 5  ด้านเศรษฐกิจ

(5) โครงการส่งเสริมการเลียงไก่ จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)
หน้า 95 ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ที 5 ด้านเศรษฐกิจ

(4) โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานและอบรมงานเกษตรพอ
เพียงตามแนวพระราชดําริ ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี(2559-
2561) หน้า 96 หน้า 6 ยุทธศาสตร์ที 5 ด้านเศรษฐกิจ

(3) โครงการศึกษาดูงานและอบรมงานเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดําริ จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี(2559-2561) หน้า 96 ข้อ 5 ยุทธศาสตร์ที 5  ด้าน
เศรษฐกิจ

(2) โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิง
แวดล้อม   ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (2559-
2561) หน้า 100 ข้อ 1 ยุทธศาสตร์ที  6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

(1) โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จํานวน 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้สอย รวม 920,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 950,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว หรือเงินเพิม อืน ๆ ของพนักงาน
จ้าง ประจําปี

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
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เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.)ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของ
ประมาณการรายรับทุกหมวด ทุกประเภท ยกเว้น ประเภท พันธบัตร เงิน
กู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาค และเงินอุดหนุน  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 34 ลงวันที 19 กันยายน 2557 และหนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 35 ลงวันที 19 กันยายน 2557 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.5/ว 1264 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม 2557

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 170,000 บาท

1. เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที ตัง
ไว้ 140,000 บาท เพือจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถินหรือพืนที (องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางขนาดกลาง ตกลง
สมทบเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของเงินทีได้รับจัดสรรจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที 30 พฤษภาคม 2557

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร  ตังไว้  20,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดการจราจร เช่น  เงินรางวัลนําจับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจร
ทางบก ค่าทาสี ตีเส้น จัดทําเครืองหมายจราจร ทางข้าม ถนน เส้นขอบทาง
บนพืนทางตามถนนสายต่างๆ  และเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครือง
มือ เครืองใช้ในกิจการจราจร ซึงเป็นสิงทีประชาชนได้รับประโยชน์โดย
ตรง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที  4 ตุลาคม 2539

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 160,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่อการเชิญเหตุสาธารณภัยตลอดทังปี เพือกรณีฉุก
เฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม ทีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ฯลฯ โดย
ถือปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2545 และกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว 1672 ลงวันที 27 มิถุนายน 2557

สํารองจ่าย จํานวน 814,560 บาท

เพือจ่ายสําหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว จํานวน 10 ราย ๆ ละ 500 บาทต่อ
เดือน จํานวน 12 เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548  ข้อ 16 และข้อ 17 ซึงเป็นภารกิจทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลได้รับภารกิจการถ่ายโอนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  พ.ศ. 2542  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือประทับตรากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.3/ว 1381 ลงวัน
ที 2 กรกฎาคม 2558 (ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-
2561 ยุทธศาสตร์ที 4 ด้านการพัฒนาสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน หน้า 83 ลําดับที 3)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท


