
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต

อําเภอ ถําพรรณรา   จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 44,300,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,661,307 บาท
งบบุคลากร รวม 6,748,307 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,744,100 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่  นายกองค์การ   
บริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2554  แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 2 พ.ศ.2557   
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่  นายกองค์การ-    
บริหารส่วนตําบล  และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายก องค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรองประธานสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล     
พ.ศ.2554  แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 2 พ.ศ.2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนพิเศษ  ให้แก่  นายกองค์การ-    
บริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรองประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน    
ตําบลพ.ศ.2554  แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 2 พ.ศ.2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่  เลขานุการ-    
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล      
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรองประธานสภา    
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน    
ตําบลพ.ศ.2554  แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 2 พ.ศ.2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,059,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่ ประธานสภา-    
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การ-        
บริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล     
และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรองประธานสภา    
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2554  แก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 2 พ.ศ.2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,004,207 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,848,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลตามกรอบแผนอัตรา  
กําลังสามปีฯและประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   
จังหวัดนครศรีธรรมราชกําหนดในสํานักงาน   
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 9 อัตรา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 160,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงาน-  
ส่วนตําบล  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  20,000  บาท    
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่  พนักงานส่วน-    
ตําบล  ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล         
จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  84,000  บาท    
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมสําหรับตําแหน่งทีมีเหตุพิเศษ-    
ตําแหน่ง  นิติกร(พ.ต.ก.)  ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล    
ตําแหน่งนิติกร  จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  54,000  บาท    
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ให้แก่   
พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่ง  เจ้าหน้าทีบริหารงานทัวไป     
จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12,400  บาท    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 109,200 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ให้แก่ พนักงานส่วน   
ตําบล ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   
และตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัด  จํานวน  2 อัตรา   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 807,007 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ    
และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน  6  อัตรา  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 80,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่    
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป    
จํานวน  5  อัตรา   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบดําเนินงาน รวม 3,793,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 990,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 660,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่ คณะกรรมการดําเนินการ 
ซือหรือจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 
ก่อสร้าง และกรรมการต่างๆ ทีปฏิบัติหน้าทีอันเป็นประโยชน์ 
แก่องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต จํานวน  60,000  บาท  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนด
เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืน   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557  และหนังสือ  
สํานักงาน ก.จ.กท.และ กอบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว380 
ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
   
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  
(เงินรางวัลประจําปี)  ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล   
ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง-   
ทัวไป  จํานวน  600,000  บาท    
ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมี   
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นราย   
จ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
และหนังสือ กระทรวง มหาดไทยด่วนทีสุดที มท0808.2/ว3072 
ลงวันที 29 กันยายน 2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ให้แก่  พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
และพนักงานจ้างทัวไป     
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิ  ให้แก่    
พนักงานส่วนตําบล      
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน  
ของข้าราชการส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559     
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ทีมท0808.2/ว1814  
ลงวันที 15 กันยายน 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ที มท 0808.2/ว5862  ลงวันที 12 ตุลาคม 2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่    
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และพนักงานส่วนตําบล    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา   
ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541     
และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ.2549   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าใช้สอย รวม 1,934,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน     
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ค่าระวางบรรทุก  ค่าใช้จ่ายในการ-   
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังโทรศัพท์  
ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าโฆษณาและเผยแพร่   
(การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจาย-   
เสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิงพิมพ์ต่าง ๆ)ฯลฯ   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก   
ที มท 0808.2/7120  ลงวันทีวันที 9 ธันวาคม พ.ศ.2559  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

2ค่าจ้างจัดทํา Website และ Webpage ของ อบต. จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทํา  Website  และWebpage  
ของอบต. รวมค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง และค่าเช่าพืนที    
Website  ค่าธรรมเนียมชือโดเมน  ค่าธรรมเนียมอืน ๆ    
ทีเกียวข้อง    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที    
มท 0808.2/7120  ลงวันทีวันที 9 ธันวาคม พ.ศ.2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

3ค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 25,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

4ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร   
ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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5.ค่าจ้างเหมาบริการคนงานเกษตร จํานวน 90,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานเกษตร    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

6.ค่าจ้างเหมาบริการคนสวน จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนสวน  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

7.ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

8.ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์ จํานวน 84,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าทีวิเคราะห์ฯ   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก   
ที มท0808.2/ว3523  ลงวันที20 มิถุนายน 2559    
หนังสือกระทรวงมาหาดไทย ที มท 0808.2/ว1555   
ลงวันที  22  มีนาคม 2560   
ตังจ่ายจ่ายจากเงินรายได้   

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 110,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
และเพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน 
หรือคณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตัง 
ตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสังการของ 
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร-  
ปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
จํานวน  50,000  บาท    
ถือปฏิบัติตามหนังสือที มท 0808.4/ว2381    
ลงวันท2ี8 กรกฎาคม 2548 
 
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและค่าใช้จ่ายในการ 
จัดรัฐพิธี และพระราชพิธีในวันสําคัญต่าง  ๆ  เช่น    
วันฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรม-  
ราชินีนาถ  วันทีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  
วันปิยะมหาราช  วันท้องถินไทย และวันสําคัญอืน ๆ   
จํานวน  60,000  บาท    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที มท 0407/ว1284 ลงวันที 10 พ.ย. พ.ศ.2530  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ   
องค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 5,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน   
ประจําปี หรือโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.ดุสิต   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ   
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา   
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559   
และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว73 ลงวันที 16 มกราคม 2560   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

2.โครงการอบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสําหรับ   
ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล   
ลูกจ้างประจํา  และพนักงาน

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
อบรมธรรมาภิบาลและจริยธรรมสําหรับข้าราชการ    
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตําบล    
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ   
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

3.โครงการจัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ    
จัดเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน
พ.ศ.2557 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

4.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  หรือไปอบรมสัมมนาของ  
ข้าราชการ  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตําบล   
พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทัวไป  อปพร.    
และบุคคลภายนอกทีได้รับคําสังให้เดินทางไปราชการ   
หรือไปอบรมสัมนา  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ     
ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ   
ในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา   
โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ   
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555    
แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับ ท3ี) พ.ศ.2559 และระเบียบ   
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ   
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557     
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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5.ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง จํานวน 900,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตังขององค์กร-   
ปกครองส่วนท้องถินตามทีคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด   
(กรณีครบวาระ  ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่างและกรณี   
คณะกรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่  และ   
กรณีอืน ๆ)  และเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์   
การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน   
ให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีและการมีส่วนร่วมทางการเมือง   
ในการเลือกตังสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิกวุฒิสภา   
ตามความเหมาะสม   
โดยถือปฏิบัติตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก   
ที มท 0808.2/ว2989 ลว 31 พ.ค.2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้    
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองถ่ายเอกสาร,   
รถราชการ (รถยนต์ส่วนกลาง),  เครืองคอมพิวเตอร์     
เครืองพิมพ์,  เครืองพิมพ์ดีด,  เครืองปรับอากาศ ฯลฯ   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก   
ที มท 0808.2/ว3523 ลว 20 มิ.ย.59   
หนังสือ ที มท 0808.2/ว1555 ลว 22 มี.ค.60   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าวัสดุ รวม 485,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของต่าง ๆ ซึงเป็นวัสดุสํานักงาน   
เพือใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานสํานักงานปลัด    
เช่น  กระดาษ,  แบบพิมพ์ต่าง ๆ,  หมึกเครืองถ่ายเอกสาร   
ลวดเย็บกระดาษ,  คลิป,  แฟ้ม,  ซอง,  ปากกา,  ดินสอ    
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง,  สมุดประวัติข้าราชการ    
พระบรมฉายาลักษณ์,  แผงปิดประกาศ,  แผ่นป้ายต่าง ๆ   
กระดานไวบอร์ด,  นาฬิกาตังหรือแขวน,  เครืองคํานวณเลข   
ธงชาติ  ฯลฯ     
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯด่วนทีสุดที     
มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 59   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว   
เช่น แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะกรอบรูป กระติกนํา ถังแก๊ส เป็นต้น  
และรวมถึงสิงของอย่างอืนทีจัดเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว  
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด้วนทีสุด   
ที  มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย.59    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับ  
รถราชการ  (รถยนต์ส่วนกลาง - รถจักรยานยนต์),    
เรือท้องแบน,  รวมถึงอุปกรณ์ เครืองมือเครืองใช้ ครุภัณฑ์  
หรือสิงอืนใดทีองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต มีไว้เพือใช้-  
ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ    
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับ  
รถราชการ, ยานพาหนะอย่างอืน,  รวมถึงอุปกรณ์เครืองมือ   
เครืองใช้,  ครุภัณฑ์,  เครืองจักรกล หรือสิงอืนใดขององค์กร-  
ปกครองส่วนท้องถินอืน หรือของส่วนราชการอืนทีองค์การ-  
บริหารส่วนตําบลดุสิต ขอความอนุเคราะห์หรือยืมมา    
เพือใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว3523   
ลว 20 มิ.ย. 59 หนังสือกรมส่งเสริมฯด่วนทีสุด
ที มท 0808.2/ว1814 ลว 15 ก.ย.59 
หนังสือ ที มท 0808.2/ว1555 ลว 22 มี.ค.60    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน   
 และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์,  ปุ๋ย,  พันธ์พืช,  วัสดุเพาะชํา    
 อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช  เช่น  ใบมีด  เชือก,      
 ผ้าใบ  หรือผ้าพลาสติก,  สปริงเกลอร์ (Sprinkler)  ฯลฯ   
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุดที    
  มท 0808.2/ว1248 ลง 27 มิ.ย.59   
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพือใช้ในการ  
 ปฏิบัติงานเกียวกับการโฆษณาและเผยแพร่ในหน่วยงาน   
 สํานักงานปลัด  เช่น  กระดาษเขียนโปรสเตอร์,  พู่กันและสี,  
 ฟิล์มสไลด์,  เมมโมรีการ์ด,  ขาตังกล้อง,  เลนส์ซูม,      
 กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป,  แผ่นซีดี,  รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก  
 การล้าง  อัด  ขยาย,  ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ    
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯด่วนทีสุด    
 ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559     
 ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
-เครืองแต่งกายชุด อปพร.หรือชุดปฏิบัติการ อปพร.    
ประกอบด้วย หมวก เสือ กางเกงเข็มขัด รองเท้า รวมทัง    
บัตรประจําตัว อปพร.วุฒิบัตร อปพร.และเข็มเครืองหมาย อปพร.ฯลฯ  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ    
เบิกจ่ายค่าวัสดุเครืองแต่งการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2560   
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด    
ที  มท 0808.2/ว1248ลว 27 มิ.ย. 59    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือใช้ในการปฏิบัติ  
 งานในหน่วยงานสํานักงานปลัด เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,  
 หมึกสําหรับเครืองพิมพ์,  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ      
 เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์,  กระดาษต่อเนือง,  สายเคเบิล,   
 แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด,  เมมโมรีชิป  เช่น  RAM,  เมาส์,    
 เครืองกระจายสัญญาณ (Hub),  โปรแกรมคอมพิวเตอร์    
 หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน  20,000  บาท ฯลฯ  
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด   
 ที  มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 59    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 384,600 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน และค่าใช้จ่าย   
 เพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว   
 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯด่วนทีสุด   
 ที  มท 0808.2/ว3523 ลว 20 มิ.ย.59   
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินที    
 มท 0808.2/ว1814 ลงวันที 15 กันยายน 2559   
  และหนังสือ ที มท 0808.2/ว1555 ลว 22 มี.ค. 60    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 60,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงาน   ค่าบริการ-   
 โทรศัพท์เคลือนที  และค่าใช้จ่ายเพือให้ใช้บริการดังกล่าว   
 รวมถึงค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ  เช่น    
 ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสายฯลฯ  
 ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.4/ว1551 ลว 26 พ.ค.53  
 หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที มท 0808.2/ว1814 ลว 15 ก.ย.59  
 ลงวันที 15 กันยายน 2559     
 ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 16,600 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าเช่าตู้ไปรษย์   
 ค่าดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ   
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ มท 0808.2/ว1814   
 ลงวันที 15 กันยายน 2559    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 108,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต  รวมถึง   
 อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ  เช่น  ค่าเคเบิลทีวี   
 ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น  และค่าใช้จ่ายเพือ   
 ให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับ   
 การใช้บริการ ฯลฯ   
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ที มท 0808.2/ว1814   
 ลงวันที 15 กันยายน 2559    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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งบลงทุน รวม 119,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 119,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
1.ตู้เอกสารแบบเหล็ก จํานวน 9,100 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบนบานเลือน   
กระจกล่าง 1 บานเปิด 4 ฟุด จํานวน 1 ตู้    
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป    
1.เป็นตู้บานเลือนกระจก 4 ฟุด    
2.ขนาดไม่น้อยกว่า 121.8 w*40.6D*158.H cm. 3 ชินแยก 
3.ตู้บานเลือนกระจก121 W*40.6 D 78.8H cm จํานวน 1 ใบ 
4.ตู้บานเลือน 6 ลินชักข้าง ขนาด121W*40.6D*87.8Hcm 
จํานวน 1 ใบ
5.ฐานรองตู้ ขนาด 41W*152D*10Hcm จํานวน 1 ใบ  
6.โครงตู้ผลิตจากเหล็กคุณภาพดี    
อ้างอิงราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฎราคา   
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

2.โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จํานวน 15,000 บาท
- เพือจัดซือโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน จํานวน 1เครือง   
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป   
-จอแสดงผลแบบ Super AMOLED infinity Display   
-ประมวลผลการทํางานด้วยซิปเซ็ต   
-หน่วยความจําภายในสําหรับเก็บข้อมูลขนาด 32GB   
-ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ WIFI,4G,   
- กล้องดิจิทัลตัวหลักทีด้านหลังของตัวเครือง    
ความละเอียด 13 ล้านพิกเซล   
อ้างอิงราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฎราคาตามบัญชี   
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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3.เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง จํานวน 28,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง 
มีระบบฟอกอากาศขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง   
คุณลักษณะพอสังเขป    
1.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า   24,000 บีทียู   
2.ราคาทีกําหนดเป็นทีรวมค่าติดตัง    
3.เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น   
ขนาดไม่เกิน  40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5   
4.ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุดทังหน่วย  
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน  
5.เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่นแผ่นฟอกอากาศ  
ตะแกรงไฟฟ้าหรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า เป็นต้น     
สามารถดักจับอนุภาพ ฝุ่นละออง และอุปกรณ์    
สามารถทําความสะอาดได้    
6.มีหน่วยเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์    
7.การติดตังเครืองปรับอากาศ    
7.1 แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิสต์ 1 ตัว   
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
อ้างอิงราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ   
กระทรวงการคลังกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
1.กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 19,300 บาท
- เพือจัดซือกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จํานวน 1 เครือง  
คุณลักษณะพอสังเขป
1.เป็นกล้องคเอมแพค   
2.ความละเอียดทีกําหนดเป็นความละเอียดทีเซ็นเซอร์ภาพ  
3.มีระบบแฟลชในตัว    
4.สามารถถอดเปลียนสือบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวก   
เมือข้อมูลเต็มหรือเมือต้องการเปลียน    
5.สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครืองคอมพิวเตอร์ได้  
6.มีกระเป๋าบรรจุกล้อง    
อ้างอิงราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ   
กระทรวงการคลังกําหนด    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผลแบบที 1   
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 22,000 บาท

- เพือจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล    
แบบที 1 จํานวน 1 เครือง    
คุณลักษณะพืนฐาน    
มีหน่วยประมวลผลกลาง ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก     
มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด    
ไม่น้อยกว่า 6 mb จํานวน 1หน่วย
 มีความเร็วสัญญาญานนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี    
1.เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที   
มีหน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือ    
2. มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายใน    
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit   
ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาด   
ไม่น้อยกว่า 2 GB  หรือ    
3.มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการ  
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภารขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
-มีหน่วยความจําหลัก RAM ชนิด DDR4 หรือดีกว่า    
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB    
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง   
-ช่องเชือมต่อ Internet แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีแป้นพิมพ์และเมาส์    
-มีจอภาพ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย    
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  
ณ วันที 23 พ.ค.2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

2.เครืองสํารองไฟขนาด 800VA จํานวน 6,000 บาท
-เพือจัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง   
คุณลักษณะพืนฐาน    
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800VA (400 watts)    
-สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที    
(เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)   
ณ วันที 23 พ.ค.2561 กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ครุภัณฑ์อืน
2.เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 20,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ ขนาดกลาง จํานวน 1 ตัว   
โดยมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่า    
1.ปริมาตรกระบอกสูบ 59.0 CC    
2.ประสิทธิภาพเครืองยนต์ 3,400 วัตต์ = 4.6 แรงม้า    
3.เครืองยนต์แบบเบนซิน 2 จังหวะ ลูกสูบเดียว    
4.ขนาดโซ่ 3/8" RSC5    
5.แผ่นบังคัลโซ่ 50.0 to 62.5 cm(20"-25")    
 STIHL  DULOMATICE    
6.นําหนัก 5.6 kg เฉพาะตัวเครือง    
7.ระบบสตาร์ท เชือกดึงสตาร์ท    
8.อุปกรณ์มาตรฐานแผนโซ่บังคับ20" ชุดเครืองมือ    
อ้างอิงจากราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฎราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์    
สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งานบริหารงานคลัง รวม 3,232,940 บาท
งบบุคลากร รวม 2,258,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,258,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,701,880 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล   
จํานวน 6 อัตรา 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท
-เพือจ่ายป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
จํานวน 2 อัตรา    
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมากที มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่ พนักงานส่วนตําบล  
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(แก้ไขเพิมเติม)พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 445,800 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ  
จํานวน 3 อัตรา     
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก  
ที มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561  
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,460 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่  
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา      
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมากที มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561  
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที นศ 0023.2/ว 3780 ลงวันที 7 สิงหาคม 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบดําเนินงาน รวม 870,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้กับ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ    
และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 8 อัตรา   
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก 
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิ ให้แก่   
พนักงานส่วนตําบล  ตังจ่ายจากเงินรายได้    
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน 
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่    
พนักงานส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน 
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน   
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 505,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการจักเก็บค่านําประปา จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บค่านําประปา   
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บภาษี จํานวน 90,000 บาท
-เพือจ่ายเป็ยนค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บภาษี   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ     
ค่าเช่าทรัพย์สินค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ  
และค่าจ้างเหมาบริการอืนๆ ทีจําเป็นฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมนา   
ในการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เดินทาง เช่น   
ค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าทีพัก เป็นต้น     
รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเดินทางไปราชการ     
ของพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย   
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที3) พ.ศ. 2559  
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน 
พ.ศ. 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนทีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต     
อําเภอถําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช      
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  
รถราชการ(รถจักยานยนต์)เครืองพิมพ์ (ปรินเตอร์) 
เครืองปรับอากาศ ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที มท 0808.2/ว 3523ลงวันที 20 มิถุนายน 2559 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  
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ค่าวัสดุ รวม 150,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน  
เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ คลิป แฟ้ม 
ซอง ปากกา ดินสอ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
สมุดบัญชี แผ่นป้ายต่าง ๆกระดานไวท์บอร์ด 
นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข ฯลฯ   
นําดืมสําหรับบริการประชาชน   
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ ซึงเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว
เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม  แก้วนําจานรอง ผ้าปูโต๊ะ
มีด กระติกนําร้อน นํายาล้างจาน นํายาล้างห้องนํา ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือใช้ในการปฏิบัติ  
งานในหน่วยงานกองคลัง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์
คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด
เมมโมรีชิป เช่น RAM เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub)   
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคา
หน่วยหนึงไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ     
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ 

งบลงทุน รวม 104,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 104,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กขนาด 2 บาน(มอก) จํานวน 16,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กขนาด 2 บาน จํานวน 3 ตู้
ตู้ ละ 5,500 บาท สําหรับกองคลัง     
อ้างอิงตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ   
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ทีมท 0808.2 /ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 16,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน     
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) จํานวน 1 หน่วย มีความเร็ว   
 สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.05GHz หรือดีกว่า
จํานวน 1หน่วย
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB     
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย   
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง      
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์     
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratioไม่น้อยกว่า 600 : 1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย  
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2562    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 * จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 
ประมวลผล แบบที 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 30,000 บาท   
คุณลักษณะพืนฐาน    
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก
(4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ   
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz   
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี    
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี 
หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ   
2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย 
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถ
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการ 
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB     
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย   
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง     
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์    
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio 
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประจําปี พ.ศ. 2562    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  12:51:49 หน้า : 18/50



เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
-เพือเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์
หรือชนิด LEDสี  คุณลักษณะพืนฐาน   
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า   
22 หน้าต่อนาที (ppm)    
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า   
1,200x1,200dpi    
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา  
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  สําหรับขนาดA3 จํานวน 7,900 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
จํานวน 1 เครือง  คุณลักษณะพืนฐาน
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner    
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4800x1200 dpi
หรือ 1200x4800dpi    
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที
 (ppm)หรือ 15 ภาพต่อนาที    
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)   
 หรือ10ภาพต่อนาที     
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า1,200x2,400dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
 จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
-ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)   
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 K VA จํานวน 17,400 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 K VA
 จํานวน 3 เครือง เครืองละ 5,800 บาท   
คุณลักษณะพืนฐาน   
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts)   
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ประจําปี พ.ศ. 2562   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 105,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ  
รณรงค์ป้องกันและบรรเทาไฟป่า   
ถือปฎิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีสุด   
ที มท 0891.4/ว2360 ลว 2 พ.ย.2558   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

วันทีพิมพ์ : 14/9/2561  12:51:49 หน้า : 20/50



2.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
   องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต

จํานวน 60,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การ-   
บริหารส่วนตําบลดุสิต   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ   
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   
    ในช่วงเทศกาลปีใหม่

จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย   
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา   
และการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิน และหนังสือ ด่วนทีสุด   
ที มท 0804.5/ว1634 ลว 22 ก.ย.2557 และหนังสือ    
ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลว 9 มี.ค.2561   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

4.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   
    ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย   
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา    
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
พ.ศ.2559 และหนังสือกรมส่งเสริมฯด่วนมาก    
ที มท 0808.2/ว73 ลว 16 ม.ค. 2560 และหนังสือ   
ที มท 0804.5/ว1634 ลว 22 ก.ย.2557 และหนังสือ    
ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว661 ลว 9 มี.ค.2561   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,308,648 บาท
งบบุคลากร รวม 1,645,348 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,645,348 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 772,526 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนของพนักงานส่วนตําบลตามแผน  
อัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2561 - 2563) กําหนดในกองการศึกษาฯ  
จํานวน 3 อัตรา 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 502,410 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 270,116 บาท 
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท     
 ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล   
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรือง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับ   
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิมเติม)
พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ ตําแหน่ง ครู จํานวน 1 อัตรา  
จํานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท    
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก 
ที มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 240,480 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา ตามแผนอัตรากําลัง   
สามปี พ.ศ. (2561-2563) กําหนดในกองการศึกษาฯ จํานวน 1 อัตรา 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.  
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 488,342 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและ   
พนักงานจ้างทัวไป ตามแผนอัตรากําลังสามปี (พ.ศ. 2561 - 2563)   
กําหนดในกองการศึกษาฯ จํานวน 4 อัตรา  
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนมาก  
ที มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561    
 ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต.   
ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 
เรือง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 375,542 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 112,800 บาท     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว ให้กับ    
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวๆป จํานวน 4 อัตรา
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน 
ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที 21 มิถุนายน 2561  
ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ที นศ 0023.2/ว 3780 ลงวันที 7 สิงหาคม 2558
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 36,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 24,000 บาท    
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งบดําเนินงาน รวม 352,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 84,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
ให้กับ พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 8 อัตรา  
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก   
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขององค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิ ให้แก่   
พนักงานส่วนตําบล      
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน  
ของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง 
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2559  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 22,800 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ให้แก่    
พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างประจํา     
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน   
สวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน    
(ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   
ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของกองการศึกษาฯ   
ในการเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เดินทาง เช่น    
ค่าเบียเลียง ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าทีพัก เป็นต้น     
รวมถึงค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวกับการเดินทางไปราชการ     
ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ   
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 8 อัตรา 
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย   
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที3) พ.ศ. 2559  
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย   
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ. 2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้     
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์      
เครืองพิมพ์ (ปรินเตอร์)  เครืองปรับอากาศ ฯลฯ     
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3523 
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559     
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1555 
ลงวันที 22 มีนาคม 2560 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุสํานักงาน   
เช่น กระดาษ แบบพิมพ์ต่างๆ ลวดเย็บกระดาษ คลิป แฟ้ม ซอง   
ปากกา ดินสอ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง แผ่นป้ายต่าง ๆ   
กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกาตังหรือแขวน เครืองคํานวณเลข    
ธงชาติ ฯลฯ      
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน    
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   
เช่น เทปพันสายไฟฟ้า ถ่าน แบตเตอรี ฯลฯ    
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน    
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทราย   
อิฐหรือซีเมนต์บล็อค หิน กระเบือง ตะปู ค้อน คีม จอบ เสียม ฯลฯ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน    
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกัน   
และกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ ปุ๋ย พันธ์พืช วัสดุเพาะชํา 
อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ใบมีด เชือก ผ้าใบ
หรือผ้าพลาสติก สปริงเกลอร์ (Sprinkler)  ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน    
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือใช้ในการปฏิบัติ  
งานในหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น    
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ 
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ 
เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เช่น RAM เมาส์ เครืองกระจายสัญญาณ (Hub) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคา หน่วยหนึงไม่เกิน  
20,000 บาท ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 68,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ   
บริหารส่วนตําบลดุสิต และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้บริการดังกล่าว   
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก    
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559     
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
ที มท 0808.2/ว 1814 ลงวันที 15 กันยายน 2559  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร
ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 30,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึง   
อินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ เช่น ค่าเคเบิลทีวี    
ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้

งบลงทุน รวม 310,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองเคลือบบัตร (A4) จํานวน 5,000 บาท
 -เพือจ่ายเงินเป็นค่าจัดซือเครืองเคลือบบัตร (A4) จํานวน 1 เครือง
อ้างอิงตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่มีปรากฏ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ   
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ทีมท 0808.2 /ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ตู้บานเลือนกระจก 5 ฟุด จํานวน 36,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก จํานวน 4 ตู้ 
ตู้ ละ 9,000 บาท สําหรับกองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โรงเรียนบ้านพรุวง    
 อ้างอิงตามราคาท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ไม่ปรากฎ
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ทีมท 0808.2 /ว1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552   
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที 2 *
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)

จํานวน 30,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงาน   
ประมวลผล แบบที 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว)
จํานวน 1 เครือง ๆ ละ 30,000 บาท    
 คุณลักษณะพืนฐาน    
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก 
(4 core) จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ     
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็ว   
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz     
 - มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด 
อย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี     
 1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมี 
หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ     
 2) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วย  
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทีสามารถ  
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
 3) มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการ 
ใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB   
 - มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB     
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive   
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย     
 - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย    
 - มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
 - มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง     
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์    
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio  
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย  
 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2562   
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 17,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction   
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน 1 เครือง  
คุณลักษณะพืนฐาน   
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน   
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที 
(ppm)    
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา และ สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา  
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง    
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2,500 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA    
จํานวน 1 เครือง   
คุณลักษณะพืนฐาน   
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที   
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประจําปี พ.ศ. 2562 
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 220,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.โรงเรียนบ้านพรุวง หมู่ที 4     
ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 200,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม ศพด.บ้านพรุวง  หมู่ที 4   
ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช  
รายละเอียดตามแบบแปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิตกําหนดถือ
ปฏิบัติตตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ จ้างควบคุมงานทีจ่ายให้เอกชน   
หรือนิติบุคคล

จํานวน 20,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ จ้างควบคุมงาน   
ทีจ่ายให้เอกชนตามโครงการปรับปรุงต่อเติม ศพด.โรงเรียนบ้านพรุวง  
หมู่ที 4 ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช    
 ถือปฏิบัติตตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,290,144 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,710,144 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,259,150 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าถ่ายสําเนาเอกสาร ค่าใช้จ่ายในด้าน   
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมา  
ค่าเบียประกันต่างๆ ฯลฯ    
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร จํานวน 108,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคาร   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันที 20 มิถุนายน 2559    
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที 9 ธันวาคม 2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็กเล็ก (ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 216,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติหน้าทีดูแลเด็กเล็ก    
(ผู้ดูแลเด็ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต   
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  
ลงวันที 9 ธันวาคม 2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

โครงการสงเคราะห์เด็กนักเรียนทีด้อยโอกาสและยากจน จํานวน 208,250 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ รถรับ - ส่ง นักเรียน    
เพือสงเคราะห์เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง  
จํานวน 245 วัน ๆ ละ 850 บาท    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)โครงการจัดงานผลสัมฤทธิทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
โรงเรียนบ้านพรุวง

จํานวน 25,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงาน   
ผลสัมฤทธิทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง เช่น   
ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย เกียวกับสถานที ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

2)โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงาน   
วันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย     
เกียวกับสถานที ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

3)โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร คณะกรรมการ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากรสังกัดกองการศึกษา

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนา   
ศักยภาพผู้บริหาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบุคลากร  
สังกัดกองการศึกษา เช่น ค่าใช้จ่ายเกียวกับสถานทีฝึกอบรม ค่าวัสดุ  
ค่าอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้องในการ   
ดําเนินการโครงการ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย   
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  
พ.ศ. 2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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4)โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 451,900 บาท
 (1)  ค่าอาหารกลางวัน   
 -เพือจ่ายสนับสนุนโครงการค่าอาหารกลางวัน ให้กับ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง นักเรียนจํานวน 83 คน   
ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน รวม 406,700 บาท 
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561    
 (2)  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   
 -เพือจ่ายสนับสนุนโครงการค่าจัดการเรียนการสอน ให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง นักเรียน (อายุ 3-5 ขวบ)   
จํานวน 40 คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี รวม 8,000 บาท  
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561    
 (3) ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน   
 -เพือจ่ายสนับสนุนโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง นักเรียน (อายุ 3-5 ขวบ)   
จํานวน 40 คน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี รวม 8,000 บาท  
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561    
 (4)  ค่าเครืองแบบนักเรียน   
 -เพือจ่ายสนับสนุนโครงการค่าเครืองแบบนักเรียน ให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง นักเรียน (อายุ 3-5 ขวบ)   
จํานวน 40 คน อัตราคนละ 300 บาทต่อปี รวม 12,000 บาท  
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561    
 (5)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
 -เพือจ่ายสนับสนุนโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง นักเรียน (อายุ 3-5 ขวบ)   
จํานวน 40 คน อัตราคนละ 400 บาทต่อปี รวม 17,200 บาท  
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561    
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

ค่าวัสดุ รวม 1,450,994 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท

 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของต่างๆ  ซึงเป็นวัสดุงาน
บ้านงานครัวเช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อมส้อม
แก้วนําจานรองมีด กระติกนําร้อน นํายาล้างจาน 
นํายาล้างห้องนํา ถาดหลุม ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559    
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,422,994 บาท
1)โครงการค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน   
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)     
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน  
อนุบาล และเด็กนักเรียน ป.1 - ป.6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท   
จํานวน 260 วัน  รวมเป็นเงิน 1,235,949 บาท ดังนี    
 (1)  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ  จํานวน  322 คน   
 (2)  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ   จํานวน  141 คน   
 (3)  โรงเรียนบ้านพรุวง  จํานวน   49 คน   
 (4)  โรงเรียนพรรณราชลเขต   จํานวน   96 คน   
 (5)  โรงเรียนวัดสวนพิกุล  จํานวน   37 คน 
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
2)โครงการค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน   
บ้านพรุวง    
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียนของ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านพรุวง นักเรียนจํานวน 83 คน   
อัตรามือละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน    
รวมเป็นเงิน 159,045 บาท     
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 8,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เวชภัณฑ์ นํายาต่าง ๆ    
แอลกอฮอล์ ถุงมือ สําลี และผ้าพันแผลฯลฯ    
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย    
 ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที 20 มิถุนายน 2559    
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน   
 ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท ี 27 มิถุนายน 2559    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบเงินอุดหนุน รวม 2,580,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,580,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ จํานวน 1,288,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ   
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ สําหรับนักเรียน 322 คนๆ ละ 20 บาท     
จํานวน 200 วัน    
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด   
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
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2)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพรุวง จํานวน 196,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ    
โรงเรียนบ้านพรุวง สําหรับนักเรียน 49 คนๆ ละ 20 บาท      
จํานวน 200 วัน    
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด   
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561    
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

3)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนพรรณราชลเขต จํานวน 384,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ   
โรงเรียนพรรณราชลเขต สําหรับนักเรียน 96 คนๆ ละ 20 บาท     
จํานวน 200 วัน    
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด   
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561    
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

4)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ จํานวน 564,000 บาท
 -เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ   
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สําหรับนักเรียน 141 คนๆ ละ 20 บาท     
จํานวน 200 วัน    
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด   
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561    
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

5)อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดสวนพิกุล จํานวน 148,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียนวัดสวนพิกุล สําหรับนักเรียน 37 คนๆละ 20 บาท
จํานวน 200 วัน 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 489,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 489,500 บาท
ค่าใช้สอย รวม 489,500 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 125,000 บาท
-  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
รณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
ถือปฎิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120   
ลว 12 ม.ค.2560 และหนังสือกรมส่งเสริมฯ   
ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745 ลว 31 ส.ค.2560   
และหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1042 ลว 10 เม.ย.61   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

2.โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท
- เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
รณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก   
ถือปฏิบัติตาม พรบ.กําหนดแผนและขันตอน   
การกระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

3.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า    
    ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า   
    ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี   
    สําหรับการดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์   
 และขึนทะเบียนสัตว์

จํานวน 21,000 บาท

    - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
      สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า    
      ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า   
      ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี   
      สําหรับการดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์   
      และขึนทะเบียนสัตว์   
      ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120   
      ลว 12 ม.ค.60 หนังสือ ที มท 0810.5/1745    
      ลว 31ส.ค.60 หนังสือ ที มท 0810.5/1042 ลว 10 เม.ย.61   
     ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
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4.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า    
   ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ   
   เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี    
   สําหรับการขับเคลือนโครงการสัตว์ปลอดโรค   
   คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ฉีดวัคซีน)

จํานวน 105,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค   
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์    
 ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์   
อัครราชกุมารีสําหรับการดําเนินการสํารวจ   
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์   
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0120   
ลว 12 ม.ค.60 หนังสือ ที มท 0810.5/1745    
ลว 31ส.ค.60 หนังสือ ที มท 0810.5/1042 ลว 10 เม.ย.61   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  

5.โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด   
   To Be number one ศูนย์เพือใจวัยรุ่น   
    ในชุมชนหมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์   
    ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

จํานวน 26,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และแก้ไข   
ปัญหายาเสพติดTo Be number one    
ศูนย์เพือใจวัยรุ่นในชุมชนหมู่บ้าน    
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   
ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072   
ลว 5 ก.ค.2561   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

6.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า   
   ต้านภัยมะเร็งเต้านม

จํานวน 50,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานพระราช   
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม   
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072   
ลว 5 ก.ค.2561   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

7.โครงการตรวจสุขภาพเคลือนที   
   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จํานวน 82,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสุขภาพเคลือนที   
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว2072   
ลว 5 ก.ค.2561   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,260,900 บาท
งบบุคลากร รวม 1,731,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,731,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,128,720 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือน ให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถินตามกรอบอัตรา
กําลังสามปีฯ จํานวน 4 อัตรา 
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถินจังหวัดนครศรี
ธรรมราช
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 29,760 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)  ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล  ตําแหน่งช่างโยธา  และตําแหน่ง       
เจ้าพนักงานการประปา  จํานวน  2  อัตรา   
ตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท.และ ก.อบต.ที มท 0809.2/ว138 
ลว 30 ธ.ค. 2558     
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง  ให้แก่  พนักงานส่วน-    
ตําบล  ตําแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา  จํานวน   1  อัตรา     
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล    
ส่วนท้องถิน ฉ.10     
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 483,420 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน  ให้แก่  พนักงานจ้างตามภารกิจ    
และพนักงานจ้างทัวไปตามกรอบอัตรากําลังสามปี 
จํานวน  4  อัตรา  
ตามประกาศพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช    
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว        
เงินปรับเพิมคุณวุฒิ และเงินอืนๆ เป็นต้น ทีกฎหมาย     
ให้รับเพิม ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ      
และพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 4 อัตรา      
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิน
จังหวัดนครศรีธรรมราช      
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

งบดําเนินงาน รวม 499,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
ให้แก่  พนักงานส่วนท้องถิน  พนักงานจ้างตามภารกิจ     
และพนักงานจ้างทัวไปทีได้รับคําสังให้บฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นสวัสดิการค่าเช่าบ้านตามสิทธิ  ให้แก่     
พนักงานส่วนตําบล       
 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย    
ค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนท้องถิน(ฉบับที 3)พ.ศ.2559    
หนังสือกรมส่งเสริมฯ ที มท.0808.2/ว1814      
ลว 15 ก.ย.2559 และหนังสือที มท 0808.2/ว5862
ลว 12 ต.ค.2559     
 ตังจ่ายจากเงินรายได้     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ 
พนักงานส่วนตําบล       
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับการช่วยเหลือบุตร
ของข้าราชการส่วนท้องถินพ.ศ. 2536      
หนังสือ ที มท 0809.3/ว4522 ลว 9 ส.ค. 2559    
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค 0422.3/ว257
 ลว 28 มิ.ย. 2559      
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่า  ถ่ายเอกสาร,  ค่าเย็บหรือเข้าปกหนังสือ,    
ค่าซักฟอก,  ค่าเช่าทรัพย์สิน,  ค่าระวางบรรทุก, ค่าธรรมเนียม   
ต่างๆ,  ค่าโฆษณาและเผยแพร่หรือสิงพิมพ์ต่างๆ,ค่าติดตังไฟฟ้า,  
 ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ,ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ในราช-   
อาณาจักรและนอกราชอาณาจักร หรือไปอบรมสัมมนาของ   
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ      
พนักงานจ้างทัวไป  เช่น   ค่าเบียเลียงเดินทาง    
ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และค่าใช้จ่าย-    
อืนๆ  ในการเดินทางไปราชการและอบรมสัมมนา    
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย   
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555    
แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 3 พ.ศ. 2556     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพิมพ์     
เครืองปรับอากาศ  รถจักรยานยนต์  ไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ    
เครืองตัดหญ้า ฯลญฯ     
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 ลว 22 มี.ค.2560  
 ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของต่าง ๆ ซึงเป็นวัสดุสํานักงาน    
เพือใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนโยธา    
เช่น กระดาษ, แบบพิมพ์ต่างๆ, ลวดเย็บกระดาษ, คลิป, แฟ้ม   
ซอง, ปากกา, ดินสอ, อุปกรณ์เขียนแบบ, สิงพิมพ์ทีได้จากการ   
ซือหรือจ้าง,  แผ่นป้ายต่าง ๆ,  นาฬิกาตังหรือแขวน,    
เครืองคํานวณเลข  ฯลฯ     
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1248 
ลว 27 มิ.ย.59    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ฟิวส์, สายไฟฟ้า   
ปลักไฟฟ้า, สวิตซ์ไฟฟ้า,  หลอดไฟฟ้า, แผงบังคับทางไฟ     
เบรกเกอร์,  เทปพันสายไฟฟ้า,  จานรับสัญญาณดาวเทียม,    
สายอากาศหรือเสาอากาศสําหรับวิทยุ,อุปกรณ์ต่อพ่วงอืนๆฯลฯ   
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว 1555 
ลว 22 มี.ค.2560  
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ, สี,    
แปรงทาสี, ปูนซีเมนต์, ปูนขาว, ทราย, อิฐหรือซีเมนต์-    
บล็อก, กระเบือง, สังกะสี, ตะปู,ค้อน, ม,จอบ, เสียม    
ขวาน, เลือย เหล็กเส้น  ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1248 
ลว27 มิ.ย.2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เพือใช้ในการปฏิบัติ   
งานในหน่วยงานส่วนโยธา เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล,    
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์,  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ       
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์,  กระดาษต่อเนือง,  สายเคเบิล,    
แป้นพิมพ์ , เมนบอร์ด,  เมมโมรีชิป  เช่น  RAM,  เมาส์,     
เครืองกระจายสัญญาณ (Hub),  โปรแกรมคอมพิวเตอร์     
หรือซอฟต์แวร์ทีมีราคาหน่วยหนึงไม่เกิน  20,000 บาทฯลฯ   
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว1248 ลว27 มิ.ย.2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 3,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ     
ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ ค่าบริการไปรษณีย์ ค่าโทรสารฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 2,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต   
รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืนๆ   
เช่น ค่าเช่าเคเบิลทีวี ค่าเช่าช่องสัญณาณดาวเทียม    
และค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และรับปรุงครุภัณฑ์ ต่างๆ
เช่น ทีดินและสิงก่อสร้าง ทรัพย์สินต่างๆ ฯลฯ
รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติ หรือซ่อมกลาง
คังจ่ายจากเงินรายได้
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งานไฟฟ้าถนน รวม 7,536,100 บาท
งบลงทุน รวม 7,536,100 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,536,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สามแยก ทล.41 - โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิงาม หมู่ที 10    
ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 865,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด    
ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว 390.00    
เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ      
0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตร.ม พืนทาง    
เดิม SCARIFY  (ขุดรือ)  ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลีย   
แต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STADARD PROCTOR   
DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียด   
และข้อกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบของ    
องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี   
พ.ศ.2561- 2564  ฉบับเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สามแยกบ้านนายปลืม เหลืองอ่อน-บ้านนายสมโชค ยะโส     
หมู่ที 7 ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 510,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด    
ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว 230.00    
เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ      
0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม พืนทาง     
เดิม SCARIFY  (ขุดรือ)  ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลีย   
แต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STADARD PROCTOR   
DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียด   
และข้อกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบของ    
องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ.2561-2564 ฉบับเพิมเติมเปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สามแยกโรงเรียนบ้านสวนพิกุล - แยกบ้านทุ่งมวง หมู่ที 6    
ตําบลดุสิต  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 483,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด    
ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว 207.00    
เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ      
0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 828.00 ตร.ม พืนทาง     
เดิม SCARIFY  (ขุดรือ)  ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลีย   
แต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STADARD PROCTOR   
DENSITY  และท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.    
ชัน 3 จํานวน 1 จุด 8 ท่อน     
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละ    
เอียดและข้อกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบ    
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต) ปรากฎในแผนพัฒนา    
ท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายต้นจิก  -  บ้านลุงพรี  หมู่ที 5  ตําบลดุสิต    
อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 511,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด    
ผิวจราจร  กว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว 180.00    
เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ      
0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม พืนทาง     
เดิม SCARIFY  (ขุดรือ)  ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลีย   
แต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STADARD PROCTOR   
DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียด   
และข้อกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบของ    
องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต) ปรากฎในแผนพัฒนา    
ท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายบ้านเกาะขวัญ  -  คลองกา (ช่วงที 2 ) หมู่ที 2    
ตําบลดุสิต  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 511,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด    
ผิวจราจร  กว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว 180.00    
เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ     
0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม พืนทาง     
เดิม SCARIFY  (ขุดรือ)  ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลีย   
แต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STADARD PROCTOR   
DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียด   
และข้อกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบของ    
องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต) ปรากฎในแผนพัฒนา    
ท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายบ้านโคกเคียน -บ้านโคกเทวี (ช่วงที 2 )หมู่ที 8    
ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 511,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด    
ผิวจราจร  กว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว 180.00    
เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ      
0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม พืนทาง     
เดิม SCARIFY  (ขุดรือ)  ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลีย   
แต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STADARD PROCTOR   
DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียด   
และข้อกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบของ    
องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต)  ปรากฎในแผนพัฒนา    
ท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม     
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายบ้านนายเจนวิทย์ - แม่นําตาปี (ช่วงที 2) หมู่ที 11    
ตําบลดุสิต  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 511,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด    
ผิวจราจร  กว้าง  5.00  เมตร  ระยะทางยาว 180.00    
เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ      
0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม พืนทาง     
เดิม SCARIFY  (ขุดรือ)  ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลีย   
แต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STADARD PROCTOR   
DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียด   
และข้อกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบของ    
องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต) ปรากฎในแผนพัฒนา    
ท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายบ้านนายประยูร ชูขันธ์- จรดถนนสาย 41 หมู่ที 4    
ตําบลดุสิต  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 510,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด    
ผิวจราจร  กว้าง  4.00  เมตร  ระยะทางยาว 230.00    
เมตร  หนา  0.15 เมตร  พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ      
0.50 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม พืนทาง     
เดิม SCARIFY  (ขุดรือ)  ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลีย   
แต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STADARD PROCTOR   
DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียด   
และข้อกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบของ    
องค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต)  ปรากฎในแผนพัฒนา    
ท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม
เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ. 2561     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายแยก ทล.41-บ้านยางใช้  บ้านเกาะขวัญ หมู่ที 1    
ตําบลดุสิต  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 509,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ช่วงที 1)    
ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร  ระยะทางยาว    
206.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  พร้อมไหล่ทางลูกรัง    
ข้างละ 0.50  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 824.00 ตร.ม    
(ช่วงที 2) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00  เมตร  ระยะทาง    
ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15  เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรัง    
ข้างละ 0.50  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม    
พืนทางเดิม  SCARIFY  (ขุดรือ)  ผิวดินลึก 0.10 เมตร    
ปรับเกลียแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STADARD    
PROCTOR  DENSITY  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ   
(รายละเอียดและข้อกําหนดในแบบและรายการประกอบ    
แบบขององค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต) ปรากฎในแผน    
พัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564 ฉบับเพิมเติม 
เปลียนแปลง ครังที 4 ประจําปี พ.ศ. 2561    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด DBST    
สายศาลาหมู่ 9 - บ้านนายช่วยชาติ ประพันธุ์     
( ช่วงที 3 ) หมู่ที 9 ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา 
จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 928,000 บาท

- เพือก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจร    
DOUBLE SURFACE TREATMENT    
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะ    
ทางยาว 420.00 เมตร พืนทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร     
ชันรองพืนทางหินผุหนา 0.10 เมตร วัสดุคัดเลือก/ลูกรัง    
/ดินเสริมคันทางจากงานดินตัด  หรือบ่อดินในเขตทาง      
พืนทางเดิม  SCARIFY (ขุดรือ)ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับ   
เกลียแต่งและบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STADARD     
PROCTOR DENSITY แต่งทางระบายนําลึก 0.30 เมตร   
หรือตามสภาพพืนที  และท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง     
0.80 ม.ชัน 3 จํานวน1จุด 7 ท่อนพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์   
โครงการ(รายละเอียด และข้อกําหนดในแบบและรายการ    
ประกอบแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลดุสิต)     
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561 - 2564     
ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด DBST    
สายสามแยกคลองซ้อน - สระนํา ( ช่วงที 2 ) หมู่ที 3    
ตําบลดุสิต  อําเภอถําพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 624,000 บาท

- เพือก่อสร้างถนนลาดยาง DBST    
ผิวจราจร DOUBLE SURFACE TREATMENT ขนาดผิว   
จราจรกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 420.00 เมตร    
พืนทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร ชันรองพืนทางหินผุหนา    
 0.10 เมตร วัสดุคัดเลือก/ลูกรัง/ดินเสริมคันทางจากงาน    
ดินตัด  หรือบ่อดินในเขตทาง  พืนทางเดิม  SCARIFY    
(ขุดรือ)ผิวดินลึก 0.10 เมตร ปรับเกลียแต่งและบดอัดแน่น   
ไม่น้อยกว่า 95% STADARD PROCTOR DENSITY    
แต่งทางระบายนําลึก 0.30 เมตร หรือตามสภาพพืนที     
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(รายละเอียด และข้อ    
กําหนดในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การ    
บริหารส่วนตําบลดุสิต) ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน    
สีปี  พ.ศ.2561- 2564 ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง    
ครังที 4 พ.ศ.2561   ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายนําประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านนายสมมุ่ง เทพี - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที 6    
บ้านสวนพิกุล หมู่ที 6 ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา    
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 450,700 บาท

-เพือจ่ายเป็นก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายประปา     
โดยการขุดดินและฝังกลบท่อประปา    
ระยะทาง 2,430 เมตร ใช้ท่อ PVCขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"
ชัน8.5 บานปลาย จํานวน 608 ท่อน รายละเอียดและข้อกําหนด   
ในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วน    
ตําบลดุสิต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561-2564 ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4
 พ.ศ. 2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
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โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายนําประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านนายสมศักดิ ศรีวิสุทธิ-บ้านนายวีระ เสนาณรงค์    
บ้านจันเสือ หมู่ที 1 ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา    
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 301,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายประปา    
โดยการขุดดินและฝังกลบท่อประปา    
ระยะทาง 1,630 เมตร ใช้ท่อ PVCขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" 
ชัน 8.5 บานปลาย จํานวน 408 ท่อน รายละเอียดและข้อกําหนด   
ในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วน    
ตําบลดุสิต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-    
2564 ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4 พ.ศ.2561
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายนําประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านนายสวาท เสนา - รพ.สต.เกาะขวัญ    
บ้านฉนวนจันทร์ หมู่ที 2 ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา    
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 65,900 บาท

-เพือจ่ายเป็นก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายประปา    
โดยการขุดดินและฝังกลบท่อประปา    
ระยะทาง 340 เมตร ใช้ท่อ PVCขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง3"
ชัน 8.5 บานปลาย จํานวน 85 ท่อน รายละเอียดและข้อกําหนด   
ในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วน    
ตําบลดุสิต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561-2564ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4
พ.ศ. 2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายนําประปาหมู่บ้าน    
จากบ้านหอประปา ม.1 - ศาลาริมทางถนนสาย 41    
บ้านเกาะขวัญ หมู่ที 1 ตําบลดุสิต อําเภอถําพรรณรา    
จังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 45,500 บาท

- เพือจ่ายเป็นก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายประปา    
โดยการขุดดินและฝังกลบท่อประปา    
ระยะทาง 225 เมตร ใช้ท่อ PVCขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" 
ชัน8.5 บานปลาย จํานวน 57 ท่อน รายละเอียดและข้อกําหนด   
ในแบบและรายการประกอบแบบขององค์การบริหารส่วน    
ตําบลดุสิต ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561-2564ฉบับเพิมเติม เปลียนแปลง ครังที 4
พ.ศ. 2561 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

1. ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน    
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 200,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ รับรองแบบ จ้างควบคุมงาน    
ของ อบต.ทีจ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล    
ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1134    
ลว 9 มิ.ย.2558    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 195,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 195,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 65,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ   
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557   
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0810/ว2072ลว 5ก.ค.61   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

2.โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรี จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตาม   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว   
ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร   
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ   
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

3.โครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย   
    ครบวงจรโดยชุมชนมีส่วนร่วม

จํานวน 100,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรโดยชุมชน   
โดยชุมชนมีส่วนร่วม    
ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร   
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0263 ลว 16 ม.ค.61   
หนังสือด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 627 ลว 7มี.ค.61   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

4.โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ   
ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร   
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ   
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 380,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตําบล จํานวน 300,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดการแข่งขัน  
กีฬาตําบล เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน กรรมการ ค่าตกแต่ง   
สถานที ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

2)โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเนืองในวันท้องถินไทย จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดการแข่งขัน  
กีฬาฟุตบอล เนืองในวันท้องถินไทย เช่น เงินรางวัล กรรมการ   
ค่าตกแต่งสถานที ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

3)โครงการส่งนักกีฬาและนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขัน จํานวน 50,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งนักกีฬาและ  
นักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย   
เกียวกับสถานที ฯลฯ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและประชาชน   
อําเภอถําพรรณรา

จํานวน 50,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนและ 
ประชาชน อําเภอถําพรรณรา ให้กับ ทีทําการปกครองอําเภอถําพรรณรา 
ถือปฏิบัติตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
1)โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จํานวน 20,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ   
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย   
เกียวกับสถานที ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  
ในการดําเนินการโครงการ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

2)โครงการงานประเพณีแห่ผ้าขึนธาตุ จํานวน 30,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
งานประเพณีแห่ผ้าขึนธาตุ เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย   
เกียวกับสถานที ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  
ในการดําเนินการโครงการ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

3)โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง จํานวน 150,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย   
เกียวกับสถานที ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  
ในการดําเนินการโครงการ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

4)โครงการงานประเพณีปากปีปากเดือน จํานวน 40,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ   
งานประเพณีปากปีปากเดือน เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย   
เกียวกับสถานที ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  
ในการดําเนินการโครงการ    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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5)โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมอันเป็นการฟืนฟู   
ประเพณีของจังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 100,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการ   
ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมอันเป็นการฟืนฟูประเพณีของ   
จังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น ค่าวัสดุ ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย    
เกียวกับสถานที ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  
ในการดําเนินการโครงการ    
ถือปฏิบัติตามหนังสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ที นศ 0023.4/  
ว 3573 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2561    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

1)อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ   
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

จํานวน 20,000 บาท

-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเทศกาล   
บุญสารทเดือนสิบให้กับทีทําการปกครองอําเภอถําพรรณรา    
ถือปฏิบัติตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559    
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1)โครงการส่งเสริมการท่องเทียวเกาะลอยนําผุด   
วัดถํากัลยาณมิตร หินนําออก

จํานวน 10,000 บาท

-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการส่งเสริม   
การท่องเทียวเกาะลอยนําผุด วัดถํากัลยาณมิตร หินนําออก    
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา  
เข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
2.โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง จํานวน 65,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
ผลิตปุ๋ยอินทรีแบบไม่พลิกกลับกอง เพือส่งเสริม   
การทําเกษตรตามแนวพระราชดําริฯ   
ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร   
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ   
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557   
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว1659 ลว 24 ส.ค.53   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

1.โครงการความร่วมมือระหว่าง  อบต.ดุสิตกับชุมชน   
    ในการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนตําบลดุสิต

จํานวน 5,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการ   
ความร่วมมือระหว่าง  อบต.ดุสิตกับชุมชน  ในการปลูกต้นไม้   
และอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชนตําบลดุสิต  อําเภอถําพรรณรา     
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
ถือปฏิบัติตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร   
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพีมเติมจนถึงปัจจุบัน   
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว164 ลว 26 ม.ค.58   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 2,430,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,330,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
1 ค่าจ้างเหมาบริการด้านงานประปา จํานวน 200,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการด้านงานประปา    
จํานวน 200,000 บาท     
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

2ค่าทดสอบคุณภาพนํา จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบ ทดสอบคุรภาพของนํา    
ทีจะนํามาผลิตเป็นนําประปา     
หรือนําทีผ่านกระบวนการผลิตเป็นนําประปา    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สิน    
เพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองสูบนําฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้      

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือปูนขาว ทรายกรอง ท่อนํา    
ข้อต่อต่างๆ มาตรวัดนํา ประตูนํา นํายาประสานท่อ    
แลวัสดุอุปกรณ์ประปาต่างๆ สายไฟฟ้า ฯลฯ    
ตังจ่ายจากเงินรายได้    

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสารคลอรีน สารส้ม    
นํายาวิเคราะห์สารเคมีหลงเหลือในนําฯลฯ   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 1,800,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 1,800,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน    
ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 751,400  บาท     
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 1,048,600 บาท    

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์อืน
1เครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสูบนํามอเตอร์ไฟฟ้า    
จํานวน 5 เครือง ๆละ 20,000 บาท    
คุณลักษณะพืนฐาน    
สูบนําได1้,500 ลิตรต่อนาที    
1.1เป็นเครืองสูบนําแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า    
1.2 ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิว(100 มิลลิเมตร)    
1.3 สูบนําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณกําหนด    
1.4 ส่งนําได้สูงไม่น้อยกว่า13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต   
1.5 อุปกรณ์ประกอบของเครืองสูบนําและของมอเตอร์ไฟฟ้า   
ต้องมีครบชุด พร้อมทีจะใช้งานได้    
อ้างอิงตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ    
กระทรวงการคลัง    
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป    
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,920,461 บาท
งบกลาง รวม 8,920,461 บาท
งบกลาง รวม 8,920,461 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,100 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของ   
 พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป    
 ตังจ่ายจากเงินรายได้  จํานวน 112,510  บาท     
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  7,590 บาท   

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,637,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้   
 ให้แก่  ผู้สูงอายุทีมีสิทธิรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ     
 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  จํานวน  836  ราย   
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,507,200 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม  ให้แก่   
 ผู้พิการหรือทุพพลภาพทีมีสิทธิรับเงินเบียความพิการ     
 ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562     
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   

สํารองจ่าย จํานวน 286,461 บาท
- เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน  หรือ   
 บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม   
 ตังจ่ายจากเงินรายได้   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
1.ค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลดุสิต จํานวน 125,500 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนหลักประกัน   
สุขภาพตําบลดุสิต     
ตังจ่ายจากเงินรายได้   

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 226,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ   
ส่วนท้องถิน(กบท.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562    
โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 1ของประมาณการรายรับ
ไม่รวมเงินอุดหนุน
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
พ.ศ.2500 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2546   
ตังจ่ายจากเงินรายได้   
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