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อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 



1 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
........................................ 

ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
 

 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 
             1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 องค์กรปกครองส่วน     
                         ท้องถิ่น มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
  1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จ านวน        21,355,228.57   บาท 
  1.1.2 เงินสะสม     จ านวน           6,636,753.53   บาท 
  1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม    จ านวน        11,088,218.36    บาท
  1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบแบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน 
            จ านวน   0  โครงการ จ านวน                      00.00    บาท 
  1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
            จ านวน   0        โครงการ  จ านวน                      00.00    บาท 
  1.1.6 เงินกู้คงค้าง                                 จ านวน                      00.00    บาท 

2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 
 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น                    จ านวน  23,085,704.70   บาท   ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร      จ านวน                130,008.67  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน                  15,460.00  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จ านวน                109,304.29  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน                740,791.00  บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด            จ านวน                321,018.57  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน             จ านวน                         00.00  บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร                    จ านวน           11,091,823.17  บาท 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      จ านวน           10,677,299.00  บาท 
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์          จ านวน             1,505,550.00  บาท 
  
 
 
 
 

                                                                                         
                            

    



     2    

(3) รายจ่ายจริง                                                      จ านวน  19,208,312.71 บาท
ประกอบด้วย 

  งบกลาง                                                                 จ านวน   5,491,859.00  บาท 
  งบบุคลากร                                                             จ านวน   6,698,564.00  บาท
  งบด าเนินงาน                                                          จ านวน   4,340,889.71  บาท
  งบลงทุน                                                                จ านวน              00.00  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น                                                          จ านวน              00.00  บาท 
  งบเงินอุดหนุน                                                          จ านวน   2,677,000.00 บาท 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         จ านวน   1,470,000.00 บาท   
 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จ านวน   2,257,900.00 บาท 
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม                                  จ านวน                0.00  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 

อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรงั 
 

2.1  รายรับ 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายรับ 
รับจริง  

ปี 2559 
ประมาณการ 

ปี 2560 
ประมาณการ 

ปี 2561 
รายได้จัดเก็บเอง       
            หมวดภาษีอากร 122,465 25 110,000 00 110,000 00 
            หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต                                   63,141 40 60,300 00 60,300 00 
            หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 169,742 70 100,000 00 100,000 00 
            หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,275,450 00 1,000,000 00 1,000,000 00 
            หมวดรายได้เบด็เตลด็ 64,520 20 22,000 00 22,000 00 
            หมวดรายได้จากทุน 0 00 00 00 00 00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,695,319 55 1,292,300 00 1,292,300 00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

            หมวดภาษีจัดสรร 14,643,307 22 12,812,800 00 12,812,800 00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

14,643,307 22 12,812,800 00 12,812,800 00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
            หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,063,101 00 14,967,100 00 16,378,900 00 
รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6,063,101 00 14,967,100 00 16,378,900 00 

รวม 22,401,727 77 29,072,200 00 30,484,000 00 

    



                  4 
ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 

อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรงั 

2.2 รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง   
ปี 2559 

ประมาณการ 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

จ่ายจากงบประมาณ    
 งบกลาง 568,883.00 6,674,100.00 7,239,100.00 
 งบบุคลากร  
 (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  และค่าจา้งช่ัวคราว) 

7,523,300.00 9,016,700.00 10,123,700.00 

 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

5,897,565.54 7,562,900.00 8,008,100.00 

งบลงทุน(หมวดค่าครภุัณฑ์  ท่ีดิน  และสิ่งก่อสร้าง) 620,000.00 2,358,000.00 1,442,100.00 
งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
งบเงินอุดหนุน(หมวดเงินอุดหนุน) 4,912,500.00 3,440,500.00 3,651,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,542,248.54 29,072,200.00 30,484,000.00 
รวม 19,542,248.54 29,072,200.00 30,484,000.00 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 
 



6 
บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  
 เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       

ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง   
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป    
     แผนงานบริหารงานทั่วไป   11,247,200 
ด้านบริการชุมชนและสังคม    
     แผนงานการศึกษา   4,595,600 
     แผนงานสาธารณสุข   37,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์   110,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน   6,680,100 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   285,000 
     แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ   290,000 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน    
     แผนงานงบกลาง  7,239,100 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 30,484,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



7 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 
แผนงานงบกลาง 

งาน 
งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง 7,239,100   7,239,100   
   งบกลาง 7,239,100   7,239,100   

รวม 7,239,100   7,239,100   
 
 
 
แผนงานบริหารงานทั่วไป          

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร   5,727,700 1,455,000 7,182,700 
     เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 2,657,700 0 2,657,700 
     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 3,070,000 1,455,000 4,523,000 
งบด าเนินงาน 3,366,000 600,000 3,966,000 
    ค่าตอบแทน 219,000 90,000 309,000 
    ค่าใช้สอย 1,035,000 372,000 1,407,000 
    ค่าวัสด ุ 355,000 138,000 493,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,757,000 0 1,757,000 
งบลงทุน 43,000 15,500 58,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 43,000 15,500 58,500 
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 20,000 
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 
งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 
    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000 

รวม 9,176,700 2,070,500 11,247,720 
 
 
 
 
 
 

    



8 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
   อ าเภอวังวิเศษ จังหวดัตรัง  

 
แผนงานการศึกษา          

งาน 
งบ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

รวม 

งบบุคลากร   1,111,000 1,111,000 
     เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,111,000 1,111,000 
งบด าเนินงาน 1,543,600 1,543,600 
    ค่าตอบแทน 50,000 50,000 
    ค่าใช้สอย 613,200 613,200 
    ค่าวัสด ุ 880,400 880,400 
งบเงินอุดหนุน 1,941,000 1,941,000 
    เงินอุดหนุน 1,941,000 1,941,000 

รวม 4,595,600 4,595,600 
 
แผนงานสาธารณสุข          

งาน 
งบ 

งานบริการสาธารณสุขและ 
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 37,000 37,000 
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000 
    ค่าวัสด ุ 7,000 7,000 

รวม 37,000 37,000 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์          

งาน 
งบ 

งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

รวมงบประมาณรายจ่าย 

งบด าเนินงาน 110,000 110,000 
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000 
    ค่าวัสด ุ 60,000 60,000 

รวม 110,000 110,000 
 
 
 
 

 



9 
รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ จังหวดัตรัง 

 
แผนงานเคหะและชุมชน          

งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน รวม 

งบบุคลากร   1,830,000 0 1,830,000 
     เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า) 1,830,000 0 1,830,000 
งบด าเนินงาน 1,726,500 60,000 1,786,500 
    ค่าตอบแทน 125,000 0 125,000 
    ค่าใช้สอย 613,000 60,000 673,000 
    ค่าวัสด ุ 988,500 0 988,500 
งบลงทุน 489,600 894,000 1,383,600 
    ค่าครุภัณฑ์ 489,600 0 489,600 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 894,000 894,000 
งบเงินอุดหนุน 380,000 1,300,000 1,680,000 
    เงินอุดหนุน 380,000 1,300,000 1,680,000 

รวม 4,426,100 2,254,000 6,680,100 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน          
งาน 

งบ 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ

เข้มแข็งชุมชน 
รวม 

งบด าเนินงาน 275,000 275,000 
    ค่าใช้สอย 275,000 275,000 
งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 
    เงินอุดหนุน 10,000 10,000 

รวม 285,000 285,000 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ          

งาน 
งบ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวม 

งบด าเนินงาน 210,000 80,000 290,000 
    ค่าใช้สอย 210,000 80,000 290,000 

รวม 210,000 80,000 290,000 
 

 



10 
ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 

อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.  2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง       
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง ขึ้นโดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง และโดยอนุมัติของนายอ าเภอวังวิเศษ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้เรียกว่าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ข้อ 2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ให้ตั้งจ่ายเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
30,484,000.-บาท (สามสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 30,484,000.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป  11,247,200 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
     แผนงานการศึกษา  4,595,600 
     แผนงานสาธารณสุข  37,000 
     แผนงานสังคมสงเคราะห์  110,000 
     แผนงานเคหะและชุมชน  6,680,100 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  285,000 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  290,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
     แผนงานงบกลาง  7,239,100 

          งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  30,484,000 
 
  ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 00.00 บาท  
  ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
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        ประกาศ   ณ  วันที ่       เดือน                พ.ศ.   
 
 

                (ลงนาม)                   
                           (นายวรีะ  แสงแก้ว) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
 

 
  
  

(ลงนาม)  
            (นายวรพันธุ์  สุวรรณยุหะ)     
    ต าแหน่ง   นายอ าเภอวังวิเศษ       
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 

อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
 

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 30,484,000 บาท (สามสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) แยกเป็น 
รายได้จัดเก็บ  

หมวดภาษีอากร                 รวม   110,000.00  บาท  แยกเป็น 
ประเภทรายรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน        จ านวน 60,000.00 บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
 ประเภทรายรับภาษีบ ารุงท้องท่ี        จ านวน 37,000.00 บาท  
ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ประเภทรายรับภาษีป้าย         จ านวน  3,000.00 บาท  
ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ประเภทรายรับอากรรังนกอีแอ่น        จ านวน  10,000.00 บาท  
ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      รวม    60,300.00 บาท   แยกเป็น 
 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน       จ านวน   1,500.00 บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์        จ านวน     300.00 บาท  
ค าชี้แจงงบประมาณ  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
   ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ            จ านวน   3,500.00 บาท  
ค าชี้แจงงบประมาณ  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 ประเภทรายรับค่าปรับผิดสัญญา         จ านวน 50,000.00 บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 ประเภทรายรับค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการ               จ านวน   5,000.00 บาท 
          ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          รวม  100,000.00 บาท   
 ประเภทรายรับดอกเบี้ย                                                       จ านวน  100,000.00  บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์        รวม 1,000,000.00 บาท  
 ประเภทรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์                      จ านวน 1,000,000.00 บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                    รวม  22,000.00 บาท  แยกเป็น 
ประเภทรายรับค่าขายแบบแปลน              จ านวน    20,000.00  บาท  

ค าชี้แจงงบประมาณ  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ประเภทรายรับรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ               จ านวน       2,000.00  บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ  ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร                รวม    12,812,800.00 บาท  แยกเป็น 
  ประเภทรายรับภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์      จ านวน    30,000.00   บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
          ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ           จ านวน 6,800,000.00 บาท 

 ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
  ประเภทรายรับภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ  จ านวน 2,634,800.00 บาท  
 ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ประเภทรายรับภาษีธุรกิจเฉพาะ     จ านวน      60,000.00 บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ประเภทรายรับภาษีสุรา      จ านวน 1,050,000.00 บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ประเภทรายรับภาษีสรรพสามิต     จ านวน 1,600,000.00 บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  ประเภทรายรับค่าภาคหลวงแร่     จ านวน     44,000.00 บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ประเภทรายรับค่าภาคหลวงปิโตรเลียม    จ านวน    44,000.00 บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ประเภทรายรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน  
           จ านวน  550,000.00 บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ ประมาณการรายรับไว้เท่ากับประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                 รวม  16,378,900.00 บาท 
  ประเภทรายรับเงินอุดหนุนทั่วไป  
  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า      จ านวน 16,378,900.00 บาท  

ค าชี้แจงงบประมาณ  ประมาณการรายรับไว้มากกว่าประมาณการรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 

อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 
…………………………………. 

งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 30,484,000 บาท (สามสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถว้น)
จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น 

แผนงานงบกลาง  

งานงบกลาง             รวม  7,239,100  บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม       จ านวน  150,000  บาท 
          ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง ในส่วนของนายจ้างที่
ต้องรับผิดชอบร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง หลักเกณฑ์ แนวทาง หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณหรือ
การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท. 0809.2/ว 161 ลงวันที่ 
2 สิงหาคม 2548 เรื่องการจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล, 
กองคลัง,กองช่าง) 

2. ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ           จ านวน  5,200,000  บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)    

3. ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ           จ านวน  1,330,000  บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)    

4. ประเภทรายจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์          จ านวน  40,000  บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เข้าหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงมหาดไทย

ก าหนด แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามนัย
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)    

5. ประเภทรายจ่ายส ารองจ่าย     จ านวน  160,000 บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือใช้จ่ายเป็นเงินส ารองจ่าย ส าหรับใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินอันเกี่ยวกับสาธารณภัย  

ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยตรง ในระหว่างปีงบประมาณ แนวทาง หลักเกณฑ์
หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดหรือ
อ่ืนๆ ที่กฎหมายที่เก่ียวข้องบัญญัติไว้ เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   
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6. ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน      รวม  218,000 บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายตามข้อผูกพันรายละเอียดดังนี้ 

           6.1 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวังมะปราง          จ านวน   100,000  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวังมะปราง แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีใน
คราวประชุมเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ที่เห็นชอบแนวทางการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชนในลักษณะ 1 : 1 : 1 โดยประชาชน 1 ส่วน รัฐบาล 1 ส่วน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 1 ส่วน ด้วยความเป็นอิสระตามฐานะการคลังและหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก      
ที่ มท 0891.4/ว 383 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนการด าเนินงานสวัสดิการชุมชนตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฎิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)          
              6.2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จ านวน  108,000  บาท 
              ค าชี้แจงงบประมาณ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่าย
งบประมาณ หลักประกันคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ื นที่ 
พ.ศ.2557 หรือกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  
                6.3  เงินทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส         
                ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง        จ านวน  10,000 บาท 
               ค าชี้แจงงบประมาณ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   

 7. ประเภทรายจ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
              ส่วนท้องถิ่น (กบท.)                                                     จ านวน 141,100 บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  
ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 แนวทาง หลักเกณฑ์หรือการปฎิบัติ     
การตั้ ง จ่ าย งบประมาณ หรื อการ เบิ กจ่ ายงบประมาณเป็น ไปตาม ที่ ก ระทรวงมหาดไทยก าหนด               
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรงั 

........................ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 

งานบริหารทั่วไป            รวม  9,176,700  บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  รวม  5,727,700  บาท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             รวม   2,657,700  บาท 

 1. ประเภทรายจ่ายเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
     และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล     จ านวน  514,100 บาท 
      ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  

 2. ประเภทรายจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก     
     องค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล        จ านวน   42,200  บาท
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   

 3. ประเภทรายจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
              และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                    จ านวน   42,200   บาท 
          ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่าย
งบประมาณ เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   

 4. ประเภทรายจ่ายเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 86,400บาท 
         ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แนวทาง
หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย 
ก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  

   5. ประเภทรายจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวน 1,972,800 บาท 
       (1) ประธานสภาและรองประธานสภา   เป็นเงิน     244,800   บาท 
      องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง   
        (2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง  เป็นเงิน   1,641,600  บาท 
               (3) เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง   เป็นเงิน       86,400  บาท 
      ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
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หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)        รวม      3,070,000  บาท 
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล          จ านวน  2,440,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจ าปี รายละเอียดดังนี้ 
      (1) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น      เป็นเงิน  860,000 บาท  
               เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
               (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น   เป็นเงิน  330,000  บาท  
               เช่น หัวหน้าส านกังานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
      (3) ต าแหน่งประเภทวิชาการและต าแหน่งประเภททั่วไป    เป็นเงิน 1,250,000 บาท 
               เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ                   
               นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
 แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง หรือกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

 2. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน      จ านวน  104,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้พนักงานส่วนต าบล  รายละเอียดดังนี้ 

(1) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจ าต าแหน่ง เป็นเงิน    84,000  บาท 
ของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      

  (2) เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานส่วนต าบล     เป็นเงิน    20,000  บาท 
  เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เป็นต้น 
 แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น (ส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

         3. ประเภทรายจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน  168,000  บาท 
         ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นต้น แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ตรังก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  

 4. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน  310,000  บาท  
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วย
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง
ก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   
 5. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง          จ านวน  48,000 บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น  แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้ งจ่าย
งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   
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งบด าเนินงาน  
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค)   รวม  3,366,000 บาท  
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน         รวม      219,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน  75,000 บาท  
          แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง   เป็นเงิน   5,000  บาท 
      (2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง   เป็นเงิน 70,000  บาท 
      แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น ไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

 2. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน 10,000 บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ แก่ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฎิบัติหน้าที่เร่งด่วน แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ 
การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  

 3. ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน       จ านวน 84,000 บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่
เข้าหลักเกณฑ์มีสิทธิได้ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ 
หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล)   

          4. ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน  50,000 บาท 
          ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย        รวม    1,035,000  บาท 

 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จ านวน  722,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการด าเนินงานในการสร้างกิจกรรมงานในอ านาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์

ต่อประชาชน และองค์กร รายละเอียดดังนี้         
               (1) ค่าถ่ายเอกสาร       เป็นเงิน  15,000  บาท 
               ค าชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าถ่ายเอกสารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปรางให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เกิดประโยชน์ต่อราชการท้องถิ่น 
               (2) ค่าซักฟอก     เป็นเงิน  1,000  บาท 
               ค าชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าจ้างแรงงานหรือเรียกเป็นอย่างอ่ืนให้วัสดุหรือครุภัณฑ์ให้สะอาดหรือ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และเข้าหลักเกณฑ์ 
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               (3) ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล          เป็นเงิน  1,000  บาท 
               ค าชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าจ้างแรงงานหรือเรียกเป็นอย่างอ่ืน ที่เป็นทรัพย์สินของราชการท้องถิ่นให้
พร้อมใช้งานบริการประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
               (4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่         เป็นเงิน  5,000  บาท 
              ค าชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรศัพท์ โรงมหรศพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
      (5) ค่าธรรมเนียมต่างๆ         เป็นเงิน  25,000  บาท 
              ค าชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและรังวัดที่ดินในราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นอย่างอ่ืนที่กฎหมายให้เกี่ยวข้องให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฯลฯ 
               (6) ค่าเบี้ยประกัน             เป็นเงิน  25,000  บาท 

 ค าชี้แจงงบประมาณ เป็นเงินค่าเบี้ยประกันส าหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังมะปราง       
       (7) ค่าจ้างเหมาบริการ             เป็นเงิน  650,000  บาท 
               ค าชี้แจงงบประมาณ เป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างบริการอย่างใดอย่างหนึ่งมิใช่เป็นการ
ประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น จ้างเหมาสูบ
น้ า ค่าจ้างแบกสัมภาระ ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบและซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังและดูแลบ ารุงรักษาภูมทิัศน์สถานที่ท่องเที่ยววังผาเมฆ เป็นต้น  
    แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   

          2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   รวม 40,000 บาท 
          ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินในการปฎิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
ซึ่งเป็นองค์ประกอบก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่บุคลากร แล้วเกิดประโยชน์โดยองค์รวมต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

(1) ค่ารับรอง          เป็นเงิน  20,000  บาท 
 (รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
(2) ค่ารับรอง          เป็นเงิน 10,000  บาท 

               (รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น)              
     (3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี        เป็นเงิน  10,000  บาท 
 แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   

 3. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินกิจกรรมหรืองานในการเสริมประสิทธิภาพนโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ รายการดังนี้   
              (1) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง       จ านวน  20,000 บาท 
     แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)   
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               (2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชการอาณาจักร จ านวน 150,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม
ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)     

 (3) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา       จ านวน   3,000  บาท 
              แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)    

4. ประเภทรายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                         จ านวน 100,000 บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน รายละเอียดดังนี้ 
     (1) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินประเภทต่างๆ เป็นเงิน  80,000 บาท 
     ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง เช่น ค่าเครื่องปรับอากาศ เครื่อง

ถ่ายเอกสาร เป็นต้น  
     (2) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ   เป็นเงิน  10,000  บาท 
     (การซ่อมปกติ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน) 
     (3) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ   เป็นเงิน  10,000  บาท 
     (การซ่อมกลาง ค่าวัสดุและค่าแรงงาน) 
     แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)    

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ          รวม    355,000  บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายวัสดุส านักงาน       จ านวน  70,000  บาท 
         ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายละเอียดดังนี้ 
           (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ กาว ฯลฯ  เป็นเงิน  65,000  บาท 
              (2)  วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร ฯลฯ เป็นเงิน    5,000  บาท 
              แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

  2. ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว      จ านวน 10,000  บาท 
    ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายละเอียดดังนี้ 
       (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ เป็นเงิน 7,500 บาท 
       (2) วัสดุคงทน เช่น กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรอง ฯลฯ   เป็นเงิน  2,500 บาท 
       แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  

         3. ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      จ านวน 50,000  บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดดังนี้ 
       (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรก ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ เป็นเงิน 40,000 บาท 
       (2) วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ กรวยจราจร สัญญาณไฟกระพริบฯลฯ  เป็นเงิน   5,000 บาท 
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       (3) วัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ พวงมาลัย หม้อน้ า ฯลฯ เป็นเงิน   5,000 บาท 
       แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  

      4. ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น           จ านวน 120,000  บาท  
       ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียดดังนี้ 
       (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันเชื้อเพลง น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการ
ปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น 
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

    5. ประเภทรายจ่ายวัสดุโฆษณาและเผยแพร่      จ านวน 5,000  บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ รายละเอียดดังนี้ 
       (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แถบบันทึกเสียงหรือภาพ(เทป วีดีโอ แผ่นซีดี) ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือ
การปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น 
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
          6. ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน 60,000 บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
       (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Folppy Disk, Removable Disk) เทป
บันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นเงิน 57,000 บาท 
       (2) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ดาร์ดดิสก์ไดร์ป ซีดีรอมไดร์ป เมนบอร์ด 
เม้าส์ ฯลฯ เป็นเงิน 3,000 บาท 
       แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

  7. วัสดุการเกษตร    จ านวน 37,000 บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการเกษตร รายละเอียดดังนี้ 
       (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ไม้ดอกไม้ประดับ ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่าย
งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล)  

  8. วัสดุอื่น      จ านวน 3,000 บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอ่ืน รายละเอียดดังนี้ 
       (1) วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่าย
งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล)  
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หมวดค่าสาธารณูปโภค     รวม      1,757,000  บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายค่าไฟฟ้า    จ านวน  1,600,000  บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าไฟฟ้ารายละเอียดดังนี้ 
      (1) ค่าไฟฟ้าในส านักงาน  เป็นเงิน    72,000 บาท 
       (2) ค่าไฟฟ้าในที่สาธารณะ    เป็นเงิน  5,000 บาท 
      (3) ค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน  เป็นเงิน   1,523,000 บาท 
      แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
     2. ประเภทรายจ่ายค่าบริการโทรศัพท์         จ านวน  42,000  บาท 
         ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือเป็นเงินค่าโทรศัพทร์ายละเอียดดังนี้ 
        (1) ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่  เป็นเงิน  12,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเงินค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว 
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษา ฯลฯ  
       (2) ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน  เป็นเงิน 30,000 บาท 
       แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
  3. ประเภทรายจ่ายค่าบริการไปรษณีย ์       จ านวน  25,000  บาท 
    ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่าย
งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล)  
 4. ประเภทรายจ่ายค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม    จ านวน  90,000  บาท 
         ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ต
การ์ดและค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่วงสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการ
ปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น 
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  

งบลงทุน        รวม    43,000  บาท 
หมวด(ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ิน และสิ่งก่อสร้าง)     รวม    43,000  บาท 
ค่าครุภัณฑ์     

1. ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
โต๊ะเหล็ก (มีลิ้นชักข้างเดียว)   จ านวน  9,000  บาท  

    ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก (มีลิ้นชักข้างเดียว) จ านวน 2 ตัว ความกว้างขนาด
ไม่น้อยกว่า 122 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 66 เซนติเมตร แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  
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2. ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน   22,000  บาท 

    ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)  จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ 
  2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz  
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
   1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1  GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเม้าส์ 
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
  แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network       จ านวน  12,000 บาท 
    ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network จ านวน 1 
เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
 - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
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 - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
 แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)    

งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)      รวม  20,000 บาท 
หมวดรายจ่ายรายจ่ายอ่ืน      รวม   20,000  บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายอ่ืน             จ านวน  20,000 บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 
ซ่ึงมิใช่เพ่ือจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่างๆ ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการ
ปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น 
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

งบเงินอุดหนุน        รวม  20,000 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน       รวม   20,000  บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  20,000 บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินให้องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวตงน าไปใช้ในภารกิจศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับอ าเภอ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
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งานบริหารงานคลัง          รวม  2,070,500  บาท 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    รวม  1,455,000  บาท 
หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)           รวม  1,455,000  บาท 
 1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล          จ านวน  830,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจ าปี รายละเอียดดังนี้ 
      (1) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น  เป็นเงิน  100,000  บาท  
               เช่น ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง เป็นต้น 
      (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ    เป็นเงิน  730,000  บาท 
               เช่น นักวชิาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น                  
               แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง  หรือ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองคลัง) 

 2. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน      จ านวน  10,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น (กองคลัง) 

         3. ประเภทรายจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน  15,000  บาท 
         ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
คลัง เป็นต้น แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น (กอง
คลัง)  

 4. ประเภทรายจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจ า    จ านวน  240,000  บาท 
         ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างลูกจ้างประจ า ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น (กองคลัง)  

 5. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน  300,000  บาท  
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล 
เป็นต้น แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น (กองคลัง)   

 6. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง          จ านวน  60,000 บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้พนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้า
พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น  แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง
ก าหนด เป็นต้น (กองคลัง)   
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งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)          รวม  600,000 บาท 
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน                 รวม   90,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลหรือพนักงานจ้าง เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางสั่งให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด เป็นต้น (กองคลัง)  
 2. ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน     จ านวน 50,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่เข้า
หลักเกณฑ์มีสิทธิได้ค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้าน แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือ
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองคลัง)  
    3. ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน  30,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบลหรือลูกจ้างประจ า
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองคลัง)    

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย        รวม     372,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน 300,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารที่มีความเร่งด่วน รายละเอียดดังนี้ 
      (1) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   เป็นเงิน   30,000 บาท 
      (2) ค่าจ้างเหมาบริการ    เป็นเงิน 270,000 บาท 
      เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ 
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างผู้แสดงแบบ และค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น  แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ 
การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองคลัง)   
 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ยหมวดอ่ืนๆ    
      (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  จ านวน  70,000 บาท 

 และนอกราชอาณาจักร 
               ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่าย
งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองคลัง)     

     (2) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา       จ านวน   2,000  บาท 
       ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา แนวทาง 

หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
ก าหนด เป็นต้น (กองคลัง) 
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หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ            รวม   138,000   บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายวัสดุส านักงาน      จ านวน  70,000   บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือเป็นงบประมาณค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน รายละเอียดดังนี้ 
      (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ กาว ฯลฯ  เป็นเงิน  65,000  บาท 
              (2)  วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร ฯลฯ เป็นเงิน    5,000  บาท 
              แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองคลัง) 

  2. ประเภทรายจ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว     จ านวน    5,000  บาท 
    ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุงานบ้านงานครัว รายละเอียดดังนี้ 
       (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการ
ปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กอง
คลัง)  

         3. ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     จ านวน 3,000  บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดดังนี้ 
       (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรค ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้ง
จ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองคลัง)  

      4. ประเภทรายจ่ายวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน 60,000 บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
       (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskette , Folppy Disk, Removable Disk) เทป
บันทึกข้อมูล , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นเงิน 57,000 บาท 
       (2) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ดาร์ดดิสก์ไดร์ป ซีดีรอมไดร์ป เมนบอร์ด 
เม้าส์ ฯลฯ เป็นเงิน 3,000 บาท 
       แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองคลัง) 

งบลงทุน        รวม    15,500  บาท 
หมวด(ค่าครุภัณฑ์ ทีด่ิน และสิ่งก่อสร้าง)     รวม    15,500  บาท 
ค่าครุภัณฑ์     

1. ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    
โต๊ะเหล็ก (มีลิ้นชักข้างเดียว)   จ านวน  4,500  บาท  

    ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก (มีลิ้นชักข้างเดียว) จ านวน 1 ตัว ความกว้างขนาด
ไม่น้อยกว่า 122 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 66 เซนติเมตร แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด เป็นต้น (กองคลัง)   
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ตู้เหล็ก 2 บาน    จ านวน   11,000  บาท 
    ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ความละเอียด ดังนี้ 
 1. ขนาด 2 บาน (มอก.) 
 2. มีมือจัดชนิดบิด 
 3. มีแผ่นปรับระดับ 3 ชิ้น 
 4. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิดภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองคลัง)   
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 

แผนงานการศึกษา    

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา     รวม 4,595,600  บาท  
งบบุคลากร (หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)    รวม  1,111,000  บาท 
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                    รวม   1,111,000  บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน    จ านวน 673,000 บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ครู คศ.1 นักวิชาการศึกษา
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไ ปตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ก าหนดเป็นต้น
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
          2. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   จ านวน     408,000  บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น 
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม                
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ก าหนดเป็นต้น
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 3. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน     30,000  บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น 
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม                
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรัง ก าหนดเป็นต้น
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)       รวม  1,543,600 บาท 
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน               รวม  50,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ต าบลหรือพนักงานจ้าง เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางสั่งให้ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)  
 2. ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   จ านวน  45,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)    
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หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย                  รวม    613,200  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน 204,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้าง
ครูพ่ีเลี้ยง ฯลฯ  แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล)    
  2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
  เป็นค่าใช้จ่ายตามรายละเอียด ดังนี้ 

     (1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา  จ านวน   297,000  บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง 

           ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

     (2) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานการศึกษา  จ านวน   112,200  บาท 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน 

           ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ      รวม      880,400  บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายค่าอาหารเสริม(นม)     จ านวน  880,400 บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าอาหารเสริม (นม) ให้เด็กก่อนประถมวัย แยกรายละเอียดตาม
สถานศึกษา ดังนี้ 
        (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหลวง  เป็นเงิน   84,000 บาท 
               (2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน  เป็นเงิน   30,400 บาท 
               (3) โรงเรียนบ้านบางพระ  เป็นเงิน  335,700 บาท 

   (4) โรงเรียนวัดน้ าฉ่า  เป็นเงิน  187,500 บาท 
                  (5) โรงเรียนบ้านช่องลม  เป็นเงิน  242,800 บาท 
              แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

งบเงินอุดหนุน       รวม    1,941,000 บาท 
หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน     รวม      1,941,000  บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนของส่วนราชการ     จ านวน  1,941,000  บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการด าเนินการตามภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ 
ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และมอบอ านาจให้ด าเนินตามภารกิจแทนตามอ านาจหน้าที่ 

            (1) โรงเรียนบ้านบางพระ  เป็นเงิน    827,000 บาท  แยกเป็น
      1.1 ในการด าเนินการตามภารกิจโครงการอาหารกลางวัน   เป็นเงิน 752,000 บาท 

                         1.2 โครงการจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศ       เป็นเงิน   75,000 บาท 
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       (2) โรงเรียนวัดน้ าฉ่า  เป็นเงิน  495,000 บาท  แยกเป็น                 
       2.1 ในการด าเนินการตามภารกิจโครงการอาหารกลางวัน  เป็นเงิน 420,000 บาท 

                          2.2 โครงการจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศ        เป็นเงิน   75,000 บาท 

       (3) โรงเรียนบ้านช่องลม  เป็นเงิน  619,000 บาท  แยกเป็น 
       3.1 ในการด าเนินการตามภารกิจโครงการอาหารกลางวัน  เป็นเงิน 544,000 บาท 
                     3.2 โครงการจ้างครูต่างประเทศสอนภาษาต่างประเทศ        เป็นเงิน   75,000 บาท 

       แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 

แผนงานสาธารณสุข   

งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น    รวม  37,000 บาท 
งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)   รวม  37,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย                        รวม    30,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    
      (1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน  30,000 บาท  
          ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า แนวทาง หลักเกณฑ์หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

หมวดค่าวัสดุ                        รวม    7,000  บาท 
 1. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์        จ านวน  7,000  บาท  
          ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายละเอียดดังนี้ 
      (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ (รวมก ามะถัน กรดด่าง) ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์หรือ
การปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น 
(ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  

งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์     รวม  110,000  บาท 
งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)   รวม  110,000  บาท 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย     รวม     50,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  
      (1) สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้   จ านวน 50,000  บาท 
      ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ    
ใช้ชีวิตประจ าวันในสังคมให้บรรเทาความเดือดร้อนลง แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ
หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล) 

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ     รวม   60,000  บาท  
1. ประเภทรายจ่ายวัสดุก่อสร้าง     จ านวน  60,000 บาท 

 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุกอ่สร้างรายละเอียดดังนี้  
      (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระเบื้อง สังกะสี ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่าย
งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 

แผนงานเคหะและชุมชน    

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม  4,426,100  บาท 
งบบุคลากร(หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  รวม  1,830,000  บาท 
หมวดรายจ่ายหมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)       รวม  1,830,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน      จ านวน  760,000  บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจ าปี ต าแหน่งประเภท
อ านวยการ ต าแหน่งประเภทวิชาการ และประเภทต าแหน่งทั่วไป ดังรายละเอียด 
      (1) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง      เป็นเงิน   20,000  บาท 
      (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภทต าแหน่งทั่วไป  
  เช่น นายช่างโยธา เป็นต้น         เป็นเงิน  740,000  บาท 
      แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น 
(กองช่าง)    
 2. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   จ านวน 15,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น (กองช่าง)    
 3. ประเภทรายจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง    จ านวน 15,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทต าแหน่ง
อ านวยการ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น (กองช่าง)    
          4 ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจ้าง    จ านวน  840,000  บาท 
   ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เช่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น 
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม                 
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น       
(กองช่าง)    
  5. ประเภทรายจ่ายเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง    จ านวน  200,000  บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นต้น 
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม                 
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลหรือคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดตรังก าหนด เป็นต้น       
(กองช่าง)    
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งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)    รวม   1,726,500  บาท 
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน      รวม        125,000   บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน      75,000   บาท 
 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือ
การปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น       
(กองช่าง)     
          2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน  20,000 บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่ ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือพนักงานจ้างที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เร่งด่วน แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่าย
งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   
   3. ประเภทรายจ่ายค่าเช่าบ้าน       จ านวน 10,000 บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   
   4. ประเภทรายจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     จ านวน 20,000 บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย        รวม     613,000  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     จ านวน  278,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือเป็นงบประมาณในการใช้จ่าย รายละเอียดดังนี้ 

(1) ค่าถ่ายเอกสาร     เป็นเงิน 10,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าถ่ายเอกสารที่ใช้เร่งด่วน จ านวนเอกสารมาก (กองช่าง) 

(2) ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  เป็นเงิน 3,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ (กองช่าง) 

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ      เป็นเงิน 200,000  บาท 
                   เพ่ือจ้างเหมาบริการเพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลง    
ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า ค่าจ้างแบก
หามสัมภาระ ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน เป็นต้น  
 (4) ค่าธรรมเนียมต่างๆ    เป็นเงิน  65,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายให้หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ทดสอบคุณภาพน้ าประปา ทดสอบคุณภาพน้ าประปา 11 
หมู่บ้าน   
  แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   
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2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
     (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จ านวน  85,000 บาท 
     และนอกราชอาณาจักร 

      ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่าย
งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)     
      (2)ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม    จ านวน 250,000  บาท 
      ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงานบุคคลภายนอก รายละเอียดดังนี้ 
   (1) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังมะปราง เช่น เครื่องปรับอากาศ มอเตอร์ เป็นต้น     เป็นเงิน  236,000  บาท 
  (2) ค่าซ่อมแซมบ ารุงวัสดุยานพาหนะ(การซ่อมปกติค่าวัสดุและแรงงาน) เป็นเงิน 7,000 บาท
  (3) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะ(การซ่อมกลางค่าวัสดุและแรงงาน) เป็นเงิน 7,000 บาท
   แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ         รวม    988,500  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุส านักงาน      จ านวน  45,000  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน รายละเอียดดังนี้ 

(1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ ลวดเสียบกระดาษ กระดาษคาร์บอน ฯลฯ เป็นเงิน 42,000 บาท 
(2) วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร ฯลฯ    เป็นเงิน  3,000 บาท 

     แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   
 2. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ    จ านวน 100,000  บาท 
          ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดดังนี้ 
      (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ 
เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ 
หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   
 3. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง           จ านวน  672,500  บาท 
         ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้ 
      (1) วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน เทปวัดระยะ ตลับเมตร 
ลูกดิ่ง ฯลฯ  เป็นเงิน 5,000 บาท 
      (2) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ปูนขาว คลอรีน ฯลฯ เป็นเงิน 
647,500 บาท 
      (3) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ฯลฯ เป็นเงิน 
20,000 บาท  
      แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   
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 4. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง        จ านวน  10,000  บาท 
          ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายละเอียดดังนี้ 
      (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง ฯลฯ แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   
 5. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    จ านวน 90,000 บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินคา่วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายละเอียดดังนี้ 
     (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้ง

จ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   
6. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์      จ านวน  40,000   บาท 
ค าชี้แจงงบประมาณ  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
     (1) วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ เป็นเงิน 

35,000 บาท 
     (2) วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ ฯลฯเป็นเงิน 5,000 บาท     
     แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   
 7. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุสนาม       จ านวน  6,000  บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุสนาม รายละเอียดดังนี้ 
     (1) วัสดุคงทน เช่น เข็มทิศ ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือ

การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง)   
   8. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุส ารวจ       จ านวน  5,000  บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส ารวจ รายละเอียดดังนี้ 
     (1) วัสดุคงทน เช่น บันได อลูมิเนียม ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่าย

งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองช่าง)  
 9. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุอื่น                                            จ านวน  20,000 บาท 
       ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น รายละเอียดดังนี้ 
         (1) วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์น้ า มิเตอร์ไฟฟ้า ฯลฯ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่าย
งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองช่าง) 

งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   รวม    489,600 บาท 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์       รวม      489,600  บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน 
 (1) ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม     จ านวน  8,600  บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จ านวน 2 ตู้ ความละเอียดดังนี้ 
 1. ขนาด 15 ลิ้นชัก 
  2. ขนาดไม่น้อยกว่า 37x45x131 เซนติเมตร (กว้างxยาวxลึก) แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ 
การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองช่าง) 
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    (2) โต๊ะเหล็ก (มีลิ้นชักข้างเดียว)   จ านวน  9,000  บาท  

        ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็ก (มีลิ้นชักข้างเดียว) จ านวน 2 ตัว ความกว้าง
ขนาดไม่น้อยกว่า 122 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 66 เซนติเมตร 
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองช่าง)   
 2. ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์การเกษตร 
      (1) ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 3 แรงม้า   จ านวน   ๕๐,๐๐๐    บาท 

     ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินจัดซื้อเครื่องสูบน้ าซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด๓ แรงม้า จ านวน ๑ 
เครื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ราคากลางตาม
ราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณได้ซึ่งมีคุณสมบัติ
นอกเหนือและไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ (กองช่าง)  

     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อชุดของครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด ๓ 
แรงม้า 
      ๑) เครื่องสูบน้ าบาดาลชนิดซับเมิสซิเบิ้ล ๑ เครื่อง ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ตัวเครื่องสูบน้ าชนิดซับเมิสซิเบิ้ล จ านวน ๑ ตัว 
  ๑.๒ มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ า จ านวน ๑ ตัว 
  ๑.๓ อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ า จ านวน ๑ ตัว 
      ๒) เป็นเครื่องสูบน้ าบาดาล ที่สามารถใช้ติดตั้งในบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว 
      ๓) ตัวเครื่องสูบน้ าแบบซับเมิสซิเบิ้ล จ านวน ๑ ตัว ตามข้อ ๑.๑ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๓.๑ มีตัวเรือนสูบน้ าท าด้วย Stainless Steel หรือ  Cast lron 
  ๓.๒ มีเพลาเครื่องสูบน้ าท าด้วย Stainless Steel 
  ๓.๓ เป็นเครื่องสูบน้ าที่สามารถสูบน้ าได้ไม่น้อยกว่า ๓.๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m๓/h) ที่
ความสูงรวม (TDH) ๗๘ เมตร มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๘๗๐ – ๒,๘๙๐ รอบต่อนาที มีประสิทธิภาพในการสูบ
น้ าไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๕ (๕๕%) 
      ๔) มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ า จ านวน ๑ เครื่อง ตามข้อ ๑.๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ๔.๑ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ท ให้ก าลังไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า 
(๑.๕ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบระหว่าง ๒,๘๗๐ – ๒,๘๙๐ รอบต่อนาที) 
  ๔.๒ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้ต่อกับเครื่องสูบน้ าด้วยข้อต่อท าด้วยเหล็กสแตนเลส โดยประกอบ
มาเป็นชุด 
  ๔.๓ ระบบของมอเตอร์ต้องเป็นชนิด 
 - Water Lubricated Carbon bearing System 
 - Hermetical Sealed Stator 
 - Built-in Lighting autos or Single phase 
 - lip Type Shaft Seal 
 - Downward Thrust not less than ๔๐๐ lbs 
 ๔.๔ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟฟ้าชนิดต่อแบบปลั๊กเสียบพร้อมขันเกลียวขัดแน่นด้วยข้อ
ต่อเกลียว 
 ๔.๕ มีขุดส าหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่ออกแบบมาจากบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ 
      ๕) อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ าตู้บล็อก ครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ 
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เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวที่ต้องจัดซื้อ น ามาใช้กับระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจซึ่งคุณลักษณะไม่มีในรายการการก าหนดคุณลักษณะของมาตรฐานราคากลางของส านักงบประมาณ และ
หากจัดซื้อตามคุณลักษณะมาตรฐานของส านักงบประมาณไม่สามารถน ามาใช้ประกอบใช้งานได้ อาจเป็นเหตุให้
ทางราชการเสียหายและไม่คุ้มค่าได้ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็นไปตามทีก่ระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น  

(2) ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า          จ านวน   ๒๕,๐๐๐   บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 แรงม้า  
จ านวน ๑ เครื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนราคา
กลางตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณได้ซึ่งมี
คุณสมบัตินอกเหนือ และไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ (กองช่าง)   
      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อชุดของครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 
แรงม้า 
      ๑) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ท ให้ก าลังไม่น้อยกว่า 
3 แรงมา้ 
      ๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว 
      ๓) ปริมาณน้ าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า ๑,13๐ ลิตรต่อนาที  
      ๔) ส่งน้ าได้สูงไม่ต่ ากว่า 18.00 เมตร หรืประมาณ 60 ฟุต 
      ๕) อุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ 
        เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวที่ต้องจัดซื้อ น ามาใช้กับระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับ
การถ่ายโอนภารกิจซึ่งคุณลักษณะไม่มีในรายการการก าหนดคุณลักษณะของมาตรฐานราคากลางของส านัก
งบประมาณ และหากจัดซื้อตามคุณลักษณะมาตรฐานของส านักงบประมาณไม่สามารถน ามาใช้ประกอบใช้งานได้ 
อาจเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายและไม่คุ้มค่าได้ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ 
หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น   

(3) ครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ขนาด 5.5 แรงม้า          จ านวน   ๒๕,๐๐๐   บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 5.5 แรงม้า  
จ านวน ๑ เครื่อง เพ่ือน าไปใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนราคา
กลางตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณได้ซึ่งมี
คุณสมบัตินอกเหนือ และไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ (กองช่าง)   
      รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อชุดของครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3 
แรงม้า 
      ๑) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ท ให้ก าลังไม่น้อยกว่า 
5.5 แรงม้า 
      ๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว 
      ๓) ปริมาณน้ าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า ๑,500 ลิตรต่อนาที  
      ๔) ส่งน้ าได้สูงไม่ต่ ากว่า 13.50 เมตร หรืประมาณ 45 ฟุต 
      ๕) อุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ 
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        เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าวที่ต้องจัดซื้อ น ามาใช้กับระบบประปาหมู่บ้านที่ได้รับ
การถ่ายโอนภารกิจซึ่งคุณลักษณะไม่มีในรายการการก าหนดคุณลักษณะของมาตรฐานราคากลางของส านัก
งบประมาณ และหากจัดซื้อตามคุณลักษณะมาตรฐานของส านักงบประมาณไม่สามารถน ามาใช้ประกอบใช้งานได้ 
อาจเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายและไม่คุ้มค่าได้ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ 
หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น   

(4) ถังแรงดัน ขนาด 500 ลิตร             จ านวน   72,๐๐๐   บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินจัดซื้อถังแรงดัน ขนาด 500 ลิตร จ านวน 2 ถัง ราคาถังละ 
36,000 บาท แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง) 

(5) ปั๊มจ่ายสารเคมี              จ านวน   72,๐๐๐   บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเครื่องจ่ายสารเคมี จ านวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 
บาท เพื่อน าไปใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนราคากลางตามราคา
ท้องตลาดเนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณได้ ซึ่งมีคุณลักษณะ
นอกเหนือและไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการ
ปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กอง
ช่าง) 

(6) ปั๊มสูบน้ าไดโว่ ขนาด 7.5 แรงม้า            จ านวน   168,๐๐๐   บาท 
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ า จ านวน 2 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 84,000 บาท เพื่อน าไปใช้ในการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ าชนิดจุ่มใต้น้ าพร้อมอุปกรณ์มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เครื่องสูบน้ าแบบชนิดจุ่มใต้น้ า ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
 2. ขนาดท่อส่งน้ าไม่น้อยกว่า 3 นิ้วหรือ 75 มิลลิเมตร 
 3. ปริมาณน้ าที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 166.66 ลิตรต่อนาที (10,000 ลิตร/ชั่วโมงหรือประมาณ 44 
แกลลอน(อเมริกัน)ต่อนาที) 
 4. ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 23.00 เมตร 
 5. ส่งน้ าได้ระยะทางไกลไม่น้อยกว่า 2,300 เมตร 
 6. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 7.5 แรงม้า (5 กิโลวัตต์) เป็นมอเตอร์ที่ใช้กับ
กระแสไฟฟ้า 3 เฟตต์ 380 โวลต์ 
 7. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้ 
  แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนดเป็นต้น (กองช่าง) 

3. ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน   60,000  บาท 

    ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
      - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (Thread) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย   
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
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  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 
   2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1  GB หรือ 
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ
ชนิด Soild Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเม้าท์ 
  - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
  แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองช่าง)  

งบเงินอุดหนุน                  รวม   380,000 บาท 
หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน         รวม      380,000  บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ   จ านวน 380,000  บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าน าไปด าเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ
ประปาบ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 7 ต าบลวังมะปราง แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือ
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองช่าง) 
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งานไฟฟ้าถนน        รวม  2,254,000 บาท 
งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)     รวม      60,000 บาท 
หมวดค่าใช้สอย         รวม       60,000 บาท 
 1. ประเภทค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ            จ านวน     60,000  บาท 
        ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดดังนี้ 

(1) ค่าจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสองข้างทางภายในเขตต าบลวังมะปราง เป็นเงิน  60,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายงบประมาณเป็นเงินค่าตัดหญ้าสองข้างทางถนนทุกสายภายในเขตต าบลวังมะปราง  แนวทาง 
หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด เป็นต้น (กองช่าง)   

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   รวม  894,000  บาท 
หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง       รวม    894,000  บาท 
 1. ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค    
           (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
     สายบ้านนายเจียร-นายโชค หมู่ที่ 7 ต.วังมะปราง จ านวน ๔91,๐๐๐บาท  
       ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน     
นายเจียร-นายโชค หมู่ที่ 7 ต.วังมะปราง เลขที่ ๐1/๒๕๖1 ซ่ึงด าเนนิการดังนี้ 
      ๑. ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจียร-นายโชค หมู่ที่ 7 ต.วังมะปราง        
ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 4.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ระยะทาง 300 เมตรหรือมีพ้ืนที่ผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
 2. ด าเนินการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) จ านวน ๑ ป้าย 
 3. ด าเนินการติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน (ป้ายถาวร) จ านวน ๑ ป้าย 
       แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองช่าง)  

(2) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทุ่งหลวง     จ านวน  403,๐๐๐ บาท 

       ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 7 
ต.วังมะปราง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. วังมะปราง เลขที่ ๐2 / ๒๕๖1) ซึ่งด าเนินการดังนี้ 
     ๑. ด าเนินการปรับปรุงหอถังเหล็กเก็บน้ า (แบบทางบอลล์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า 12.60 เมตร)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน 1 ชุด (เปลี่ยนถังใหม่) 
 ๒. ด าเนินการปรับปรุงถังกรองน้ าสนิมเหล็ก เปลี่ยนวัสดุทรายกรองและเปลี่ยนอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ 
รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 
 ๓. ด าเนินการก่อสร้างอาคารติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบแปลนก าหนด 
 4. ด าเนินการประสานระบบไฟฟ้าตามแบบแปลนก าหนด 
 5. ด าเนินการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง(ป้ายชั่วคราว) จ านวน 1 ป้าย 
 ๖. ด าเนินการติดตั้งป้ายมาตรฐานโครงการ (ป้ายถาวร) จ านวน ๑ ป้าย 
 แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองช่าง) 
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งบเงินอุดหนุน                  รวม 1,300,000 บาท 
หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน         รวม   1,300,000  บาท 
  1. ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,300,000  บาท 
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังน าไปด าเนินการ  
         (๑) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้าบ้านผู้ใหญ่ทวีทรัพย์ หมู่ที่ 2 ต.วังมะปราง จรด ถนน 
สปก.-เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง(รายละเอียดตามแบบแปลน อบจ.ตรัง) ด าเนินการ
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราเเคปซีล ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง 8๕๐ เมตร ค่าก่อสร้าง
ประมาณ ๓,๒3๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมทบ ๑,๙3๐,๐๐๐ บาท องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
มะปรางอุดหนุนงบประมาณ จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท  แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่าย
งบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (กองช่าง) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 
 

แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน   

งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน     รวม   285,000  บาท 
งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)   รวม   275,000  บาท 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย      รวม    275,000    บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ   
 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือเป็นงบประมาณในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ดังรายละเอียด 
      (1) โครงการเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านหรือต าบล    เป็นเงิน  20,000 บาท 
  (2) โครงการอบรมเด็กหรือเยาวชนต้านยาเสพติด  เป็นเงิน  30,000 บาท 
 (3) โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสตรี  เป็นเงิน  25,000 บาท 

     (4) โครงการให้บริการประชาชนถึงพื้นที่หมู่บ้าน  เป็นเงิน  20,000 บาท 
  (5) โครงการเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน      เป็นเงิน  30,000 บาท 
  (6) โครงการส่งเสริมสร้างจิตส านึกความส าคัญ 
                    ของการมีคุณธรรมให้เด็กหรือเยาวชน   เป็นเงิน  30,000 บาท 
 (7) โครงการบริหารจัดการและก าจัดขยะอย่างเป็นระบบ เป็นเงิน  20,000 บาท 
 (8) โครงการส่งเสริมคุณภาพจิตใจผู้สูงอายุ   เป็นเงิน  20,000 บาท 
 (9) โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สติปัญญาของเด็ก เป็นเงิน  50,000 บาท 
 (10) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นเงิน  30,000 บาท 
 อันเนื่องมาจากมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
               แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฏิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

งบเงินอุดหนุน       รวม     10,000  บาท 
หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน      รวม       10,000   บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนเอกชน     จ านวน   10,000   บาท 

ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเอกชนศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลวังมะปราง ซึ่งอยู่ใน
การก ากับดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
จังหวัดตรัง และองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ 
หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล) 
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องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปราง 
อ าเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง 

 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   

งานกีฬาและนันทนาการ        รวม    210,000  บาท 
งบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและค่าวัสดุ)   รวม    210,000  บาท 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย         รวม    210,000   บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ               
      (1) โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาภายในจังหวัด จ านวน  30,000  บาท  

หรือนอกเขตพื้นที่จังหวัด      
  ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินการตามภารกิจ หน้าที่ โดยการจัดส่งนักกีฬาเข้า

แข่งขันกีฬาภายในจังหวัดหรือนอกเขตพ้ืนที่จังหวัด แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ 
หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล) 

(2) โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลวังมะปราง จ านวน  180,000 บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินการตามภารกิจ หน้าที่ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลวังมะปราง 
แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น          รวม  80,000  บาท 
งบด าเนินงาน(ค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ)               รวม  80,000  บาท 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย              รวม   80,000   บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    
(1) โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีท้องถิ่น    จ านวน  80,000 บาท 

 ค าชี้แจงงบประมาณ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าด าเนินการตามภารกิจ หน้าที่ โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณี
ท้องถิ่น แนวทาง หลักเกณฑ์ หรือการปฎิบัติ การตั้งจ่ายงบประมาณ หรือการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด เป็นต้น (ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
 
 
 

 


