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ค าแถลงงบประมาณ  

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
  

          
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  
      
              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้         
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 

 

 1. สถานะการคลัง  
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ

การเงิน ดังนี้ 
 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 57,147,143.64 บาท  
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 21,663,532.28 บาท  
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 21,047,645.12 บาท  
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท  
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 8 โครงการ รวม 115,749.00 บาท  
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท  
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561  
  (1) รายรับจริง จ านวน 45,511,001.13 บาท ประกอบด้วย  
   หมวดภาษีอากร จ านวน 158,675.56 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 145,916.20 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 273,874.04 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 39,440.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 18,188,223.33 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 26,704,872.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,007,609.00 บาท 
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  (3) รายจ่ายจริง จ านวน 32,007,339.83 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 11,960,950.00 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 10,558,785.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,736,897.62 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 2,121,000.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,629,707.21 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 967,609.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 4,954,911.00 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

 
  รายรับจริง  

ปี 2560 
ประมาณการ  

ปี 2561 
ประมาณการ  

ปี 2562 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 135,191.50 143,000.00 166,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 493,396.40 62,500.00 62,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 440,716.80 500,000.00 450,000.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 69,810.00 61,000.00 61,000.00 
  หมวดรายได้จากทุน 308.00 1,000.00 500.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,139,422.70 767,500.00 739,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 22,058,215.34 21,491,500.00 21,861,500.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,058,215.34 21,491,500.00 21,861,500.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,708,091.00 28,069,900.00 28,100,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

26,708,091.00 28,069,900.00 28,100,000.00 

รวม 49,905,729.04 50,328,900.00 50,701,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 13,523,093.00 15,383,390.00 16,591,060.00 
  งบบุคลากร 11,672,864.00 15,304,710.00 15,992,470.00 
  งบด าเนินงาน 9,146,241.94 11,154,200.00 10,199,670.00 
  งบลงทุน 4,638,700.00 5,549,100.00 5,080,300.00 
  งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,591,100.94 2,912,500.00 2,812,500.00 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 41,596,999.88 50,328,900.00 50,701,000.00 
รวม 41,596,999.88 50,328,900.00 50,701,000.00 
 
  



 

 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

ข้อบัญญัต ิ

 
  

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

อ าเภอด่านขุนทด จงัหวัดนครราชสีมา 
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 บันทึกหลักการและเหตุผล   
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,137,920 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 984,300 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,001,800 
  แผนงานสาธารณสุข 1,858,760 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,177,140 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,444,800 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 800,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,869,900 
  แผนงานการเกษตร 535,320 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,591,060 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 50,701,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

อ าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
                            งาน 
 งบ 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบบุคลากร 6,620,440 1,927,980 8,548,420 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 0 3,435,120 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,185,320 1,927,980 5,113,300 
งบด าเนินงาน 3,132,000 391,000 3,523,000 
  ค่าตอบแทน 810,000 71,000 881,000 
  ค่าใช้สอย 1,388,000 185,000 1,573,000 
  ค่าวัสดุ 550,000 120,000 670,000 
  ค่าสาธารณูปโภค 384,000 15,000 399,000 
งบลงทุน 39,000 2,500 41,500 
  ค่าครุภัณฑ์ 39,000 2,500 41,500 
งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 
  รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000 

รวม 9,816,440 2,321,480 12,137,920 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 
                               งาน 
 งบ 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
และระงับอัคคีภัย 

รวม 

งบบุคลากร 534,300 534,300 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 534,300 534,300 
งบด าเนินงาน 450,000 450,000 
  ค่าใช้สอย 450,000 450,000 

รวม 984,300 984,300 
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แผนงานการศึกษา 
 
                   งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

งานศึกษา 
ไม่ก าหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลากร 893,490 1,908,040 0 2,801,530 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 893,490 1,908,040 0 2,801,530 
งบด าเนินงาน 609,000 2,111,270 80,000 2,800,270 
  ค่าตอบแทน 47,000 90,000 0 137,000 
  ค่าใช้สอย 420,000 871,550 80,000 1,371,550 
  ค่าวัสดุ 125,000 1,149,720 0 1,274,720 
  ค่าสาธารณูปโภค 17,000 0 0 17,000 
งบเงินอุดหนุน 0 2,400,000 0 2,400,000 
  เงินอุดหนุน 0 2,400,000 0 2,400,000 

รวม 1,502,490 6,419,310 80,000 8,001,800 
 
แผนงานสาธารณสุข 
 
                      งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข 
และงานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

งบบุคลากร 871,260 0 871,260 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 871,260 0 871,260 
งบด าเนินงาน 95,000 480,000 575,000 
  ค่าตอบแทน 35,000 0 35,000 
  ค่าใช้สอย 40,000 480,000 520,000 
  ค่าวัสดุ 20,000 0 20,000 
งบเงินอุดหนุน 0 412,500 412,500 
  เงินอุดหนุน 0 412,500 412,500 

รวม 966,260 892,500 1,858,760 
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                                งาน 
งบ 

งานสวัสดิการสังคม 
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 

งบบุคลากร 1,177,140 1,177,140 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,177,140 1,177,140 

รวม 1,177,140 1,177,140 
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แผนงานเคหะและชุมชน 



 
                 งาน 
งบ 

งานบริหารทั่วไป 
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 1,704,500 0 1,704,500 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,704,500 0 1,704,500 
งบด าเนินงาน 1,283,400 288,000 1,571,400 
  ค่าตอบแทน 189,000 0 189,000 
  ค่าใช้สอย 580,000 238,000 818,000 
  ค่าวัสดุ 514,400 50,000 564,400 
งบลงทุน 168,900 0 168,900 
  ค่าครุภัณฑ์ 58,900 0 58,900 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 110,000 0 110,000 

รวม 3,156,800 288,000 3,444,800 
 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
                                  งาน 
งบ 

งานส่งเสริมและสนับสนุน 
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบด าเนินงาน 300,000 300,000 
  ค่าใช้สอย 300,000 300,000 

รวม 300,000 300,000 
 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
                 งาน 
งบ 

งานกีฬา 
และนันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

งานวิชาการวางแผน 
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

รวม 

งบด าเนินงาน 350,000 400,000 50,000 800,000 
  ค่าใช้สอย 350,000 400,000 50,000 800,000 

รวม 350,000 400,000 50,000 800,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
                                  งาน 
งบ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบลงทุน 4,869,900 4,869,900 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 4,869,900 4,869,900 

รวม 4,869,900 4,869,900 
 
แผนงานการเกษตร 
 
                      งาน 
งบ 

งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 

งบบุคลากร 355,320 0 355,320 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 355,320 0 355,320 
งบด าเนินงาน 100,000 80,000 180,000 
    ค่าใช้สอย 100,000 80,000 180,000 

รวม 455,320 80,000 535,320 
 
แผนงานงบกลาง 
 
                                  งาน 
งบ 

งบกลาง รวม 

งบกลาง 16,591,060 16,591,060 
  งบกลาง 16,591,060 16,591,060 

รวม 16,591,060 16,591,060 
 
 
 
 
  



11 
 

ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

                   โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
กุดพิมาน และโดยอนุมัติของนายอ าเภอด่านขุนทด 

 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 50,701,000 บาท 
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 50,701,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
 แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,137,920 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 984,300 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,001,800 
  แผนงานสาธารณสุข 1,858,760 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,177,140 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,444,800 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 300,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 800,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,869,900 
  แผนงานการเกษตร 535,320 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 16,591,060 
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 50,701,000 
         
 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 76,659.00 63,878.00 93,624.00 78,000.00 28.21 % 100,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 67,158.30 69,533.50 60,695.80 60,000.00 0.00 % 60,000.00 
     ภาษีป้าย 5,509.00 1,780.00 5,280.00 5,000.00 20.00 % 6,000.00 
รวมหมวดภาษีอากร 149,326.30 135,191.50 159,599.80 143,000.00     166,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,687.80 1,474.40 1,998.20 1,500.00 33.33 % 2,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 6,910.00 3,090.00 5,942.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 400.00 220.00 570.00 500.00 0.00 % 500.00 
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 1,406.00 0.00 20.00 1,000.00 -100.00 % 0.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 48,313.00 484,492.00 135,666.00 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2,750.00 2,500.00 500.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,470.00 1,620.00 1,269.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 62,936.80 493,396.40 145,965.20 62,500.00     62,000.00 
 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 411,847.13 440,716.80 273,874.04 500,000.00 -10.00 % 450,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 411,847.13 440,716.80 273,874.04 500,000.00     450,000.00 
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หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 48,700.00 66,270.00 39,000.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 1,319.00 3,540.00 440.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 50,019.00 69,810.00 39,440.00 61,000.00     61,000.00 
หมวดรายได้จากทุน               
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 565.00 308.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 
รวมหมวดรายได้จากทุน 565.00 308.00 0.00 1,000.00     500.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 234,489.80 465,382.03 477,813.84 260,000.00 92.31 % 500,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,266,268.19 8,976,275.87 6,469,841.56 9,000,000.00 1.11 % 9,100,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,348,253.43 4,275,661.28 3,661,409.26 4,500,000.00 0.00 % 4,500,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 260,307.39 222,717.76 161,499.38 260,000.00 0.00 % 260,000.00 
     ภาษีสุรา 2,004,780.82 2,033,472.52 0.00 2,000,000.00 -50.00 % 1,000,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 4,312,300.06 4,900,429.50 6,423,865.65 4,300,000.00 20.93 % 5,200,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ 

0.00 1,405.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 81,456.01 125,432.84 85,377.83 120,000.00 8.33 % 130,000.00 
 
 
  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 68,254.52 63,392.54 45,973.81 100,000.00 -30.00 % 70,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

944,167.00 994,046.00 862,442.00 950,000.00 15.79 % 1,100,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,520,277.22 22,058,215.34 18,188,223.33 21,491,500.00     21,861,500.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

12,155,910.00 26,708,091.00 26,704,872.00 28,069,900.00 0.11 % 28,100,000.00 
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รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 12,155,910.00 26,708,091.00 26,704,872.00 28,069,900.00     28,100,000.00 
รวมทุกหมวด 34,350,881.45 49,905,729.04 45,511,974.37 50,328,900.00     50,701,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 

อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
        
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  50,701,000 บาท แยกเป็น    

รายได้จัดเก็บเอง  
 หมวดภาษีอากร รวม 166,000 บาท  
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 100,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 60,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีป้าย จ านวน 6,000 บาท  
    ประมาณการไว้สูงกว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 62,000 บาท  
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ 
จ านวน 3,000 บาท  

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,500 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 450,000 บาท  
  ดอกเบี้ย จ านวน 450,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 61,000 บาท  
  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 60,000 บาท  
    ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 1,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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 หมวดรายได้จากทุน รวม 500 บาท  
  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จ านวน 500 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,861,500 บาท  
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 500,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,100,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 4,500,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 260,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีสุรา จ านวน 1,000,000 บาท  
    ประมาณการไว้ต่ ากว่ารายรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 5,200,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จ านวน 1,500 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 130,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 70,000 บาท  
    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน 
จ านวน 1,100,000 บาท  

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา   
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 28,100,000 บาท  
  เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ

ถ่ายโอนเลือกท า 
จ านวน 28,100,000 บาท  

    ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับรับจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา    



18 
 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
อ าเภอด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา 

 
  รายจ่ายจริง ประมาณการ   
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2562   

แผนงานบริหารงานทั่วไป                 
งานบริหารทั่วไป                 
  งบบุคลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                 
    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 428,400.00 514,080.00 0 % 514,080   
    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง

นายก 
42,120.00 42,120.00 35,100.00 42,120.00 0 % 42,120   

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 35,100.00 42,120.00 0 % 42,120   
    เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

86,400.00 86,400.00 72,000.00 86,400.00 0 % 86,400   

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2,729,264.00 2,750,400.00 2,187,483.00 2,750,400.00 0 % 2,750,400   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,413,984.00 3,435,120.00 2,758,083.00 3,435,120.00     3,435,120   
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงินเดือนพนักงาน 1,868,592.00 1,990,350.00 1,782,214.00 2,225,760.00 13.46 % 2,525,320   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 73,238.00 84,000.00 70,000.00 84,000.00 0 % 84,000   
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    เงินประจ าต าแหน่ง 111,638.00 126,000.00 105,000.00 126,000.00 0 % 126,000   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 363,600.00 373,920.00 353,980.00 492,600.00 -17.78 % 405,000   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 61,785.00 60,000.00 51,052.00 72,000.00 -37.5 % 45,000   
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,478,853.00 2,634,270.00 2,362,246.00 3,000,360.00     3,185,320   
รวมงบบุคลากร 5,892,837.00 6,069,390.00 5,120,329.00 6,435,480.00     6,620,440   
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าตอบแทน                 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
193,610.00 184,146.00 25,200.00 255,500.00 111.35 % 540,000   

    ค่าเช่าบ้าน 188,350.00 197,600.00 159,200.00 250,000.00 -8 % 230,000   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,370.00 33,850.00 28,415.00 50,000.00 -20 % 40,000   
รวมค่าตอบแทน 420,330.00 415,596.00 212,815.00 555,500.00     810,000   
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 355,164.50 379,413.49 248,665.20 470,000.00 -100 % 0   
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000   
      โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมา

บริการ (คนงานทั่วไป) 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000   

      โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมา
บริการ (พนักงานขับรถดับเพลิง) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000   

   
 

 
      โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมา

บริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000   

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 45,600.00 56,700.00 25,200.00 90,000.00 0 % 90,000   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 139,883.00 0.00 185,476.00 280,000.00 -14.29 % 240,000   
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 

0.00 216,692.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 700,000.00 -21.43 % 550,000   
      ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าวารสารผล

การปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 -100 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง ประจ าปี 2559 

15,780.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

 
 
 

 
      ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง ประจ าปี 2560 

0.00 57,850.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบลสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN)  

0.00 144,393.00 0.00 0.00 0 % 0   
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      ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพระราช 

บัญญัติข้อมูลข่าวสาร    
0.00 15,200.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการจัดท าวารสารผลการปฏิบัติ 
งานองค์การบริหารส่วนต าบล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000   

      โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000   

      โครงการอบรมให้ความรู้พระราช 
บัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

0.00 0.00 10,500.00 30,000.00 -100 % 0   

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 34,425.20 70,615.35 92,599.80 100,000.00 -10 % 90,000   
รวมค่าใช้สอย 630,852.70 980,863.84 602,441.00 1,740,000.00     1,388,000   
  ค่าวัสดุ                 
    วัสดุส านักงาน 99,608.00 57,371.00 44,519.00 100,000.00 -10 % 90,000   
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    วัสดุงานบ้านงานครัว 20,212.00 17,297.00 24,743.00 30,000.00 0 % 30,000   
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 56,194.50 8,400.00 3,210.00 40,000.00 0 % 40,000   
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 74,433.00 250,000.00 66,478.00 250,000.00 0 % 250,000   
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,000.00 7,000.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000   
    วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000   
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 3,744.00 10,000.00 0 % 10,000   
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 33,560.00 46,660.00 22,405.00 80,000.00 0 % 80,000   
    วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000   
รวมค่าวัสดุ 309,007.50 386,728.00 165,099.00 570,000.00     550,000   
  ค่าสาธารณูปโภค                 
    ค่าไฟฟ้า 228,400.67 208,600.10 189,995.88 250,000.00 0 % 250,000   
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 2,880.00 3,185.00 4,255.00 24,000.00 0 % 24,000   
    ค่าบริการโทรศัพท์ 1,902.46 1,266.88 0.00 6,000.00 0 % 6,000   
    ค่าบริการไปรษณีย์ 391.00 228.00 160.00 6,000.00 0 % 6,000   
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 97,635.36 97,279.91 80,930.58 98,000.00 0 % 98,000   
รวมค่าสาธารณูปโภค 331,209.49 310,559.89 275,341.46 384,000.00     384,000   
รวมงบด าเนินงาน 1,691,399.69 2,093,747.73 1,255,696.46 3,249,500.00     3,132,000   
  งบลงทุน                 
  ค่าครุภัณฑ ์                 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน                 
      ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบมีลูกล้อ 

แบบ 40 ช่องวาง 
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

 
 

 
      ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปิด

มือจัดเขาควาย (มอก.)  
0.00 7,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
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      ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารตั้งโต๊ะ A3 แบบ 

15 ลิ้นชัก 
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0   
      ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0 % 0   
      ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมกลุ่ม 10-12 ที่นั่ง 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
      ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบตรง หน้าโฟ

เมก้าลายไม้โครงเหล็ก 
29,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0   
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0   
      จัดซื้อโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์ ชนดิ 2 

ลิ้นชัก 
0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0   

      ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 6,200   
      โต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500   
      โต๊ะประชุมแบบตรง หน้าโฟเมก้าลาย

ไม้ 
0.00 0.00 0.00 29,400.00 -100 % 0   

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 
      จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 

ขนาด 40 นิ้ว 
0.00 15,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

 
 
 
 

 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 
      ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens 

0.00 31,200.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
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ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว   

      ค่าจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร์ (ขาตั้ง) 4,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
      ค่าจัดซื้อโทรโข่ง   0.00 3,800.00 0.00 0.00 0 % 0   
      เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,300   
      จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
      จัดซื้อตู้ล าโพงเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 16,600.00 -100 % 0   
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 

ส าหรับงานประมวลผล 
21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network   

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0   

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0   

      จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0   
   จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 11,600.00 -100 % 0   

 
 

 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 130,560.00 0.00 0.00 380,000.00 -100 % 0   
รวมค่าครุภัณฑ์ 209,410.00 129,800.00 0.00 521,100.00     39,000   
รวมงบลงทุน 209,410.00 129,800.00 0.00 521,100.00     39,000   
  งบรายจ่ายอ่ืน                 
  รายจ่ายอ่ืน                 
    รายจ่ายอื่น 181,455.00 25,000.00 0.00 25,000.00 -100 % 0   
      ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั 

ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000   
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รวมรายจ่ายอ่ืน 181,455.00 25,000.00 0.00 25,000.00     25,000   
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 181,455.00 25,000.00 0.00 25,000.00     25,000   
รวมงานบริหารทั่วไป 7,975,101.69 8,317,937.73 6,376,025.46 10,231,080.00     9,816,440   
งานบริหารงานคลัง                 
  งบบุคลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงินเดือนพนักงาน 1,073,245.00 1,109,100.00 1,111,640.00 1,711,740.00 1.68 % 1,740,540   
    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 6,000.00 42,840.00 -100 % 0   
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 35,000.00 42,000.00 0 % 42,000   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 53,266.00 112,800.00 89,570.00 132,000.00 -8 % 121,440   
    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 11,333.00 24,000.00 21,730.00 24,000.00 0 % 24,000   
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,179,844.00 1,287,900.00 1,263,940.00 1,952,580.00     1,927,980   
รวมงบบุคลากร 1,179,844.00 1,287,900.00 1,263,940.00 1,952,580.00     1,927,980   
 
 

 
 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าตอบแทน                 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
88,050.00 170,000.00 0.00 170,000.00 -100 % 0   

    ค่าเช่าบ้าน 72,000.00 48,000.00 30,000.00 72,000.00 -50 % 36,000   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,030.00 18,400.00 28,950.00 35,000.00 0 % 35,000   
รวมค่าตอบแทน 171,080.00 236,400.00 58,950.00 277,000.00     71,000   
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,720.00 0.00 2,550.00 60,000.00 -100 % 0   
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000   
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    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 68,804.00 0.00 51,252.00 70,000.00 0 % 70,000   
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

0.00 59,456.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   

300,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

 
 
 

 
      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 
19,925.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
การจัดเก็บรายได้และบริการภาษี
เคลื่อนที่     

0.00 1,645.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และ
บริการภาษีเคลื่อนที่ 

0.00 0.00 3,310.00 5,000.00 0 % 5,000   

      โครงการอบรมการตรวจงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0   
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500.00 42,200.00 2,800.00 50,000.00 0 % 50,000   
รวมค่าใช้สอย 392,949.00 303,301.00 59,912.00 195,000.00     185,000   
  ค่าวัสดุ                 
    วัสดุส านักงาน 38,472.00 62,959.05 21,362.00 80,000.00 0 % 80,000   
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 36,560.00 39,840.00 39,572.00 40,000.00 0 % 40,000   
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รวมค่าวัสดุ 75,032.00 102,799.05 60,934.00 120,000.00     120,000   
  ค่าสาธารณูปโภค                 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 6,370.00 3,016.00 4,761.00 15,000.00 0 % 15,000   
รวมค่าสาธารณูปโภค 6,370.00 3,016.00 4,761.00 15,000.00     15,000   
รวมงบด าเนินงาน 645,431.00 645,516.05 184,557.00 607,000.00     391,000   
 
 
 
 
 
 
  งบลงทุน                 
  ค่าครุภัณฑ ์                 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน                 
      ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์   0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
      ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ

ธรรมดา 
0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบมีลูกล้อ
แบบ 40 ช่องวาง 

0.00 9,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง   0.00 20,800.00 0.00 0.00 0 % 0   
      โต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500   
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 

ส าหรับงานประมวลผล 
21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)    

29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   



28 
LED สีแบบ Network 

      ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA  

12,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าครุภัณฑ์ 74,400.00 50,800.00 0.00 0.00     2,500   
รวมงบลงทุน 74,400.00 50,800.00 0.00 0.00     2,500   

 
 
  งบรายจ่ายอ่ืน                 
  รายจ่ายอ่ืน                 
    รายจ่ายอื่น 51,977.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมรายจ่ายอ่ืน 51,977.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 51,977.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมงานบริหารงานคลัง 1,951,652.00 1,984,216.05 1,448,497.00 2,559,580.00     2,321,480   
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,926,753.69 10,302,153.78 7,824,522.46 12,790,660.00     12,137,920   
แผนงานการรักษาความสงบภายใน                 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

                

  งบบุคลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงินเดือนพนักงาน 499,699.00 241,210.00 258,740.00 523,980.00 -23.38 % 401,460   
    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน 18,000.00 1,800.00 10,650.00 20,820.00 -38.33 % 12,840   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 108,000   
    เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000   
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 517,699.00 243,010.00 269,390.00 544,800.00     534,300   
รวมงบบุคลากร 517,699.00 243,010.00 269,390.00 544,800.00     534,300   
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  งบด าเนินงาน                 
  ค่าตอบแทน                 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
41,110.00 18,200.00 25,200.00 43,700.00 -100 % 0   

รวมค่าตอบแทน 41,110.00 18,200.00 25,200.00 43,700.00     0   
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมซ้อม
แผนการป้องกันสาธารณภัย 

37,760.00 49,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญ 
ประจ าปี 2559 

32,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3   

334,015.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลกุดพิมาน 

0.00 294,300.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมรณรงค์
ขับข่ีปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

0.00 19,720.00 0.00 0.00 0 % 0   
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      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมรณรงค์

ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

0.00 34,720.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและเผาหญ้าในแปลงนา 

0.00 19,880.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลกุดพิมาน  

0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมวัน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
แห่งชาติ (อปพร.)  
อบต.กุดพิมาน  ประจ าปี 2559 

19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมให้
ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณ
ภัยทั่วไป  

0.00 19,670.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการจัดงานรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0   
      โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกัน

ภัยฝ่ายพลเรือน 
0.00 0.00 13,540.00 20,000.00 0 % 20,000   

      โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและให้
ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000   
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      โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกัน

สาธารณภัย 
0.00 0.00 0.00 40,000.00 25 % 50,000   

      โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอปพร. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000   
      โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อปพร. 

(ฝึกทบทวน) 
0.00 0.00 288,945.00 300,000.00 -100 % 0   

      โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กใน
โรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000   

      โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้
วัสดุอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย 

0.00 0.00 29,800.00 30,000.00 0 % 30,000   

      โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 

0.00 0.00 26,280.00 40,000.00 0 % 40,000   

      โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและเผา
หญ้าในแปลงนา 

0.00 0.00 19,640.00 20,000.00 0 % 20,000   

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 129,260.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมค่าใช้สอย 423,675.00 584,550.00 378,205.00 490,000.00     450,000   
  ค่าวัสดุ                 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 67,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
    วัสดุอื่น 0.00 149,340.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมค่าวัสดุ 67,200.00 165,340.00 0.00 0.00     0   
รวมงบด าเนินงาน 531,985.00 768,090.00 403,405.00 533,700.00     450,000   
 

 
 
  งบลงทุน                 
  ค่าครุภัณฑ ์                 
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    ครุภัณฑ์ส านักงาน                 
      ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบมีลูกล้อ 

แบบ 40 ช่องวาง   
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด
มือจับชนิดเขาควาย  (มอก.)  

4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารตั้งโต๊ะ A3 แบบ 
15 ลิ้นชัก  

4,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง    5,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
      ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 3-6 4,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                 
      ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดประจ าที่ 10 

วัตต์ ติดรถยนต์บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์             ขนาด 10 
วัตต์ จ านวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์และ
ติดต้ัง 

0.00 28,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารและแบตเตอรี่วิทยุ
สื่อสารและเสาส่งสัญญาณ ชนิดมือถือ 
5 วัตต์   

0.00 300,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

 
 
 

 
 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)  

29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
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Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A  

    ครุภัณฑ์อ่ืน                 
      ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ   
0.00 76,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
แบบโปร่ง   

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อไฟไซเรนติดหลังคารถทรง
แคปซูลใหญ่พร้อมติดตั้ง  

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

0.00 12,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง 
ขนาด 2.5 นิ้ว 

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง  หัวฉีดด้ามปีน
ชนิดอัลลอยด์ 

0.00 25,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,600.00 497,000.00 0.00 0.00     0   
รวมงบลงทุน 60,600.00 497,000.00 0.00 0.00     0   
 
 

 
 
  งบรายจ่ายอ่ืน                 
  รายจ่ายอ่ืน                 
    รายจ่ายอื่น 19,906.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมรายจ่ายอ่ืน 19,906.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 19,906.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

1,130,190.00 1,508,100.00 672,795.00 1,078,500.00     984,300   

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,130,190.00 1,508,100.00 672,795.00 1,078,500.00     984,300   
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แผนงานการศึกษา                 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                 
  งบบุคลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงินเดือนพนักงาน 715,972.00 2,048,759.00 656,280.00 786,300.00 8.29 % 851,490   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน 7,190.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 35,000.00 42,000.00 0 % 42,000   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 26,640.00 262,440.00 0.00 0.00 0 % 0   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 43,140.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 791,802.00 2,396,339.00 691,280.00 828,300.00     893,490   
รวมงบบุคลากร 791,802.00 2,396,339.00 691,280.00 828,300.00     893,490   

 
 
 
 
 

 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าตอบแทน                 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
169,970.00 180,390.00 0.00 203,000.00 -100 % 0   

    ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 36,000.00 27,000.00 41,500.00 1.2 % 42,000   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 55,005.50 0.00 9,500.00 -47.37 % 5,000   
รวมค่าตอบแทน 205,970.00 271,395.50 27,000.00 254,000.00     47,000   
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,706.00 18,258.00 5,884.00 20,000.00 -100 % 0   
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000   
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    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปกป้องสถาบัน
ของชาติ และศึกษาดูงานพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

0.00 299,960.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ   

22,827.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ประจ าปี 2560 

0.00 178,750.00 0.00 0.00 0 % 0   

 
 

 
 
      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ 

59,953.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประจ าปี 2560  

0.00 22,280.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 72,892.00 0.00 95,276.00 100,000.00 20 % 120,000   
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ

0.00 50,100.00 0.00 0.00 0 % 0   
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พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

      โครงการจัดงานถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

0.00 174,560.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการ
บริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000   

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 1,800.00 3,750.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000   
รวมค่าใช้สอย 165,178.00 747,658.00 101,160.00 150,000.00     420,000   

 
 
 

 
  ค่าวัสดุ                 
    วัสดุส านักงาน 105,615.00 45,114.00 27,230.00 50,000.00 0 % 50,000   
    วัสดุงานบ้านงานครัว 49,392.00 49,986.00 49,994.00 50,000.00 0 % 50,000   
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 19,900.00 0.00 20,000.00 25 % 25,000   
รวมค่าวัสดุ 155,007.00 115,000.00 77,224.00 120,000.00     125,000   
  ค่าสาธารณูปโภค                 
    ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 10,000.00 20 % 12,000   
    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 1,254.00 2,240.00 1,304.00 5,000.00 0 % 5,000   
รวมค่าสาธารณูปโภค 1,254.00 2,240.00 1,304.00 15,000.00     17,000   
รวมงบด าเนินงาน 527,409.00 1,136,293.50 206,688.00 539,000.00     609,000   
  งบลงทุน                 
  ค่าครุภัณฑ ์                 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน                 
      ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
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      ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา  หมู่ 9 0.00 9,900.00 0.00 0.00 0 % 0   
      ค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 15 ลิ้นชัก 0.00 0.00 0.00 3,500.00 -100 % 0   
      จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานหุ้มด้วยหนัง PVC 0.00 0.00 9,800.00 9,800.00 -100 % 0   
      จัดซื้อคูลเลอร์น้ า 0.00 0.00 18,900.00 18,900.00 -100 % 0   
      จัดซื้อชั้นเอนกประสงค์ ชนิด 6 ช่อง 0.00 0.00 13,000.00 13,000.00 -100 % 0   
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0   
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 

ชนิด 2 ชั้น 
0.00 0.00 16,800.00 16,800.00 -100 % 0   

 
 

 
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 

ชนิด 3 ชั้น 
0.00 0.00 19,600.00 19,600.00 -100 % 0   

      จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนดิ 3 ชั้น 0.00 0.00 0.00 5,400.00 -100 % 0   
      จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เคลือบโฟเมก้า 0.00 0.00 6,800.00 6,800.00 -100 % 0   
      จัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 3 - 6 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0   
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                 
      ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD  0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
      ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) 0.00 105,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
      ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 

LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) 
19,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1  

0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0   

      จัดซื้อเครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION  0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0   
      จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  0.00 0.00 0.00 5,800.00 -100 % 0   
รวมค่าครุภัณฑ์ 19,800.00 142,900.00 84,900.00 171,600.00     0   
รวมงบลงทุน 19,800.00 142,900.00 84,900.00 171,600.00     0   
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  งบรายจ่ายอ่ืน                 
  รายจ่ายอ่ืน                 
    รายจ่ายอื่น 111,412.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมรายจ่ายอ่ืน 111,412.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 111,412.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,450,423.00 3,675,532.50 982,868.00 1,538,900.00     1,502,490   
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                 
  งบบุคลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 1,038,420.00 1,397,520.00 5.62 % 1,476,040   
    เงินวิทยฐานะ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 225,990.00 324,000.00 -7.41 % 300,000   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 32,260.00 40,970.00 17.16 % 48,000   
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 1,296,670.00 1,762,490.00     1,908,040   
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 1,296,670.00 1,762,490.00     1,908,040   
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าตอบแทน                 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 23,700.00 90,000.00 0 % 90,000   
รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 23,700.00 90,000.00     90,000   
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  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก
อนุบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0   

      โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   

610,000.00 202,300.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

0.00 0.00 149,600.00 149,600.00 10.23 % 164,900   

      โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 588,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 45,150   

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 31,500   

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000   

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000   

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ส าหรับสนับสนนุอาหาร
กลางวัน) 

0.00 0.00 442,000.00 455,700.00 29.03 % 588,000   
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รวมค่าใช้สอย 610,000.00 790,300.00 591,600.00 655,300.00     871,550   
 
 

 
  ค่าวัสดุ                 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 739,291.16 1,377,700.00 -16.55 % 1,149,720   
    วัสดุอื่น 1,295,890.54 1,248,715.56 0.00 0.00 0 % 0   
รวมค่าวัสดุ 1,295,890.54 1,248,715.56 739,291.16 1,377,700.00     1,149,720   
รวมงบด าเนินงาน 1,905,890.54 2,039,015.56 1,354,591.16 2,123,000.00     2,111,270   
  งบลงทุน                 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
    อาคารต่างๆ                 
      โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดกุดพิมาน 
0.00 93,300.00 0.00 0.00 0 % 0   

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                 
      โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย์  186,916.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 186,916.00 93,300.00 0.00 0.00     0   
รวมงบลงทุน 186,916.00 93,300.00 0.00 0.00     0   
  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,464,000.00 2,463,000.00 2,442,000.00 2,500,000.00 -100 % 0   
      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน) 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,400,000   

รวมเงินอุดหนุน 2,464,000.00 2,463,000.00 2,442,000.00 2,500,000.00     2,400,000   
รวมงบเงินอุดหนุน 2,464,000.00 2,463,000.00 2,442,000.00 2,500,000.00     2,400,000   
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,556,806.54 4,595,315.56 5,093,261.16 6,385,490.00     6,419,310   
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งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ                 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000   

      โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

0.00 0.00 44,850.00 50,000.00 0 % 50,000   

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 44,850.00 50,000.00     80,000   
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 44,850.00 50,000.00     80,000   
รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 0.00 0.00 44,850.00 50,000.00     80,000   
รวมแผนงานการศึกษา 6,007,229.54 8,270,848.06 6,120,979.16 7,974,390.00     8,001,800   
แผนงานสาธารณสุข                 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                 
  งบบุคลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 101,760.00 178,140.00 279,640.00 196.55 % 829,260   
    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000.00 0 % 42,000   
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 101,760.00 178,140.00 321,640.00     871,260   
รวมงบบุคลากร 0.00 101,760.00 178,140.00 321,640.00     871,260   

 
 

 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าตอบแทน                 
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    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
0.00 17,000.00 0.00 50,000.00 -100 % 0   

    ค่าเช่าบ้าน 0.00 11,700.00 17,550.00 50,000.00 -40 % 30,000   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,900.00 5,000.00 0 % 5,000   
รวมค่าตอบแทน 0.00 28,700.00 20,450.00 105,000.00     35,000   
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 159,800.00 193,994.00 143,000.00 200,000.00 -100 % 0   
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก    

0.00 25,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
เพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน 

0.00 28,047.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้น าเครือข่ายด้านอนามยัชุมชน   

0.00 299,400.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก    25,520.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
      โครงการให้ความรู้เพศศึกษา 22,039.90 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 6,720.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000   
รวมค่าใช้สอย 207,359.90 553,661.00 143,000.00 230,000.00     40,000   
 
 

 
 
  ค่าวัสดุ                 
    วัสดุส านักงาน 9,793.00 9,853.00 0.00 10,000.00 -100 % 0   
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 13,450.00 0.00 30,000.00 -100 % 0   
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,551.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000   
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    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 139,500.00 56,000.00 90,000.00 100,000.00 -90 % 10,000   
รวมค่าวัสดุ 159,844.00 79,303.00 90,000.00 160,000.00     20,000   
รวมงบด าเนินงาน 367,203.90 661,664.00 253,450.00 495,000.00     95,000   
  งบลงทุน                 
  ค่าครุภัณฑ ์                 
    ครุภัณฑ์การเกษตร                 
      จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00 -100 % 0   
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00     0   
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 59,000.00 59,000.00     0   
  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนเอกชน 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00 -100 % 0   
รวมเงินอุดหนุน 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00     0   
รวมงบเงินอุดหนุน 112,500.00 112,500.00 112,500.00 112,500.00     0   
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 479,703.90 875,924.00 603,090.00 988,140.00     966,260   

 
 
 
 
 

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      โครงการป้องกันและควบคุมโรค 0.00 0.00 79,042.00 80,000.00 0 % 80,000   
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ไข้เลือดออก 

      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 120,000   

      โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
เครือข่ายด้านอนามัยชุมชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 250,000   

      โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
แก่เด็ก เยาวชน 

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -14.29 % 30,000   

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 79,042.00 115,000.00     480,000   
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 79,042.00 115,000.00     480,000   
 

 
 
 
 
 
 

 
  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0   
      โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 112,500   

      โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 300,000   
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 300,000.00     412,500   
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 300,000.00     412,500   
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รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน 

0.00 0.00 79,042.00 415,000.00     892,500   

รวมแผนงานสาธารณสุข 479,703.90 875,924.00 682,132.00 1,403,140.00     1,858,760   
แผนงานสังคมสงเคราะห์                 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                 
  งบบุคลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 782,810.00 753,586.00 894,000.00 13.22 % 1,012,200   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 35,880.00 103,500.00 138,000.00 8 % 149,040   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 3,975.00 16,065.00 21,420.00 -25.77 % 15,900   
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 822,665.00 873,151.00 1,053,420.00     1,177,140   
รวมงบบุคลากร 0.00 822,665.00 873,151.00 1,053,420.00     1,177,140   
 
 
 

 
 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าตอบแทน                 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
0.00 71,760.00 0.00 86,000.00 -100 % 0   

รวมค่าตอบแทน 0.00 71,760.00 0.00 86,000.00     0   
รวมงบด าเนินงาน 0.00 71,760.00 0.00 86,000.00     0   
  งบลงทุน                 
  ค่าครุภัณฑ ์                 
    ครุภัณฑ์ส านักงาน                 
      ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0.00 36,000.00 0.00 0.00 0 % 0   
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      ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3 – 6      0.00 4,900.00 0.00 0.00 0 % 0   
      จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0.00 0.00 0.00 8,400.00 -100 % 0   
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
      เครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0   
รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 40,900.00 0.00 25,400.00     0   
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 
      โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา

คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  
0.00 93,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 93,000.00 0.00 0.00     0   
รวมงบลงทุน 0.00 133,900.00 0.00 25,400.00     0   
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0.00 1,028,325.00 873,151.00 1,164,820.00     1,177,140   
 

 
 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                 
  งบบุคลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงินเดือนพนักงาน 827,820.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 19,635.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 985,455.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมงบบุคลากร 985,455.00 0.00 0.00 0.00     0   
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าตอบแทน                 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
79,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าตอบแทน 79,390.00 0.00 0.00 0.00     0   
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รวมงบด าเนินงาน 79,390.00 0.00 0.00 0.00     0   
  งบรายจ่ายอ่ืน                 
  รายจ่ายอ่ืน                 
    รายจ่ายอื่น 50,659.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมรายจ่ายอ่ืน 50,659.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 50,659.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,115,504.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,115,504.00 1,028,325.00 873,151.00 1,164,820.00     1,177,140   

 
 
 

 
แผนงานเคหะและชุมชน                 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน                 
  งบบุคลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงินเดือนพนักงาน 530,469.00 392,700.00 345,540.00 1,015,560.00 -1.93 % 996,000   
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 42,000.00 35,000.00 42,000.00 0 % 42,000   
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 263,400.00 273,960.00 425,778.00 561,000.00 3.53 % 580,800   
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000.00 43,140.00 59,567.00 132,120.00 -

35.1
3 

% 85,700   

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 883,869.00 751,800.00 865,885.00 1,750,680.00     1,704,500   
รวมงบบุคลากร 883,869.00 751,800.00 865,885.00 1,750,680.00     1,704,500   
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าตอบแทน                 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
70,790.00 96,500.00 37,800.00 229,000.00 -34.5 % 150,000   
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    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000   
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000   
รวมค่าตอบแทน 70,790.00 96,500.00 37,800.00 229,000.00     189,000   
 
 
 
 

 
 
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,600.00 19,360.00 0.00 100,000.00 -100 % 0   
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 80,000   
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17,404.00 0.00 9,600.00 50,000.00 0 % 50,000   
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

0.00 30,120.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการปรับเกรดถนนในพ้ืนที่ต าบล
กุดพิมาน 

0.00 0.00 146,218.00 300,000.00 -50 % 150,000   

      โครงการปรับเกรดถนนในพ้ืนที่ต าบล
กุดพิมาน 

68,086.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 12,934.62 296,558.10 10,650.00 300,000.00 0 % 300,000   
รวมค่าใช้สอย 111,024.62 346,038.10 166,468.00 750,000.00     580,000   
  ค่าวัสดุ                 
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    วัสดุส านักงาน 17,800.00 7,962.00 9,340.00 50,000.00 0 % 50,000   
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 109,530.00 110,775.00 0.00 150,000.00 -20 % 120,000   
    วัสดุก่อสร้าง 46,901.00 149,650.00 8,500.00 50,000.00 188.8 % 144,400   

 
 
 

 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000   
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 34,462.00 70,000.00 28,110.00 100,000.00 0 % 100,000   
    วัสดุการเกษตร 15,677.00 14,900.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000   
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,960.00 0.00 5,150.00 20,000.00 0 % 20,000   
รวมค่าวัสดุ 227,330.00 353,287.00 51,100.00 450,000.00     514,400   
รวมงบด าเนินงาน 409,144.62 795,825.10 255,368.00 1,429,000.00     1,283,400   
  งบลงทุน                 
  ค่าครุภัณฑ ์                 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                 
      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 

ส าหรับงานประมวลผล 
21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) 

29,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A   

8,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000   
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 21,000   
      เครื่องพิมพ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900   
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0   
รวมค่าครุภัณฑ์ 58,500.00 0.00 0.00 200,000.00     58,900   
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  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 
      เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000   
    ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่

เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

                

      ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000   
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00     110,000   
รวมงบลงทุน 58,500.00 0.00 0.00 200,000.00     168,900   
  งบรายจ่ายอ่ืน                 
  รายจ่ายอ่ืน                 
    รายจ่ายอื่น 50,947.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
รวมรายจ่ายอ่ืน 50,947.00 0.00 0.00 0.00     0   
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 50,947.00 0.00 0.00 0.00     0   
  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,092,401.35 15,600.94 0.00 0.00 0 % 0   
รวมเงินอุดหนุน 1,092,401.35 15,600.94 0.00 0.00     0   
รวมงบเงินอุดหนุน 1,092,401.35 15,600.94 0.00 0.00     0   
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,494,861.97 1,563,226.04 1,121,253.00 3,379,680.00     3,156,800   
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งานไฟฟ้าถนน                 
  งบเงินอุดหนุน                 
  เงินอุดหนุน                 
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 75,207.21 300,000.00 -100 % 0   
รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 75,207.21 300,000.00     0   
รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 75,207.21 300,000.00     0   
รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 0.00 75,207.21 300,000.00     0   
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                 
      โครงการจัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูล

ฝอย 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 168,000   

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

                

      โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0   
      โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้น าชุมชนด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

0.00 0.00 246,940.00 250,000.00 -100 % 0   

      โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะ 

0.00 0.00 43,040.00 50,000.00 -40 % 30,000   

      โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 0.00 28,750.00 0.00 0.00 0 % 0   
 
 

 
      โครงการส่งเสริมและสนับสนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000   
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อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 

รวมค่าใช้สอย 0.00 28,750.00 289,980.00 400,000.00     238,000   
  ค่าวัสดุ                 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000   
รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000   
รวมงบด าเนินงาน 0.00 28,750.00 289,980.00 400,000.00     288,000   
รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 28,750.00 289,980.00 400,000.00     288,000   
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,494,861.97 1,591,976.04 1,486,440.21 4,079,680.00     3,444,800   
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

                

  งบด าเนินงาน                 
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

0.00 20,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพ   

0.00 65,671.00 0.00 0.00 0 % 0   

 
 
 

 
      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
แผนพัฒนา  

0.00 20,448.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  

0.00 18,500.00 0.00 0.00 0 % 0   
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      ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดู

งานเพ่ือเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมอาชีพรายได้
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ผู้น า
ชุมชน ผู้ปกครอง ท้องที่ ตัวแทน
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่และตัวแทน
กลุ่ม/ชมรมในพ้ืนที่     

0.00 394,800.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าใช้สอย 0.00 519,919.00 0.00 0.00     0   
รวมงบด าเนินงาน 0.00 519,919.00 0.00 0.00     0   
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

0.00 519,919.00 0.00 0.00     0   

 
 
 
 
 
 
 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพ   

22,360.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม 29,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
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สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน  

      ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างพลเมืองดีวิธี
ประชาธิปไตย 

17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 0.00 0.00 31,002.00 100,000.00 -100 % 0   
      โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 40,080.00 50,000.00 0 % 50,000   
      โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้าง

รายได้ 
0.00 0.00 12,152.00 50,000.00 0 % 50,000   

      โครงการสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา 

0.00 0.00 16,250.00 30,000.00 0 % 30,000   

      โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000   

      โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพ่ือ
ประชาชน 

0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000   

 
 
 

      โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจ
ผู้สูงอายุ 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000   

รวมค่าใช้สอย 68,560.00 0.00 99,484.00 400,000.00     300,000   
รวมงบด าเนินงาน 68,560.00 0.00 99,484.00 400,000.00     300,000   
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

68,560.00 0.00 99,484.00 400,000.00     300,000   

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 68,560.00 519,919.00 99,484.00 400,000.00     300,000   
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                 
งานกีฬาและนันทนาการ                 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าใช้สอย                 
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    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
แข่งขันกีฬากุดพิมานต้านยาเสพติด  
ประจ าปี 2559 

197,100.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
แข่งขันกีฬากุดพิมานต้านยาเสพติด  
ประจ าปี 2560 

0.00 191,003.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการ/กิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ 
ห่างไกลยาเสพติดต าบลกุดพิมาน 

76,681.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

0.00 0.00 346,463.00 350,000.00 -
28.57 

% 250,000   

 
 
 

 
      โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000   
      โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านกีฬา

แก่เยาวชน 
0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0   

รวมค่าใช้สอย 273,781.00 191,003.00 346,463.00 360,000.00     350,000   
รวมงบด าเนินงาน 273,781.00 191,003.00 346,463.00 360,000.00     350,000   
  งบลงทุน                 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
    อาคารต่าง ๆ                 
      โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา

หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสะอาด 
0.00 0.00 178,000.00 180,000.00 -100 % 0   

      โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างลานกีฬา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไร ่

0.00 0.00 178,000.00 180,000.00 -100 % 0   
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รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 356,000.00 360,000.00     0   
รวมงบลงทุน 0.00 0.00 356,000.00 360,000.00     0   
รวมงานกีฬาและนันทนาการ 273,781.00 191,003.00 702,463.00 720,000.00     350,000   
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมงาน
บวงสรวงท้าวสุรนารีอ าเภอด่านขุนทด 

0.00 1,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

 
 

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมงาน
สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจ าปี 
2559 

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมงาน
สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจ าปี 
2560 

0.00 49,428.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
ประจ าปี 2560 

0.00 40,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2559   

40,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมสืบ
สานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 

140,240.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
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2559 

      โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

0.00 0.00 59,968.00 60,000.00 0 % 60,000   

      โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000   

      โครงการจัดงานบวงสรวงท้าวสุรนารี 0.00 0.00 11,400.00 20,000.00 0 % 20,000   
   โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภช

พระบรมสารีริกธาตุ 
0.00 0.00 49,528.00 50,000.00 0 % 50,000   

 
 

 
      โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย

กระทง 
0.00 0.00 135,195.00 150,000.00 0 % 150,000   

      โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

0.00 0.00 24,370.00 50,000.00 20 % 60,000   

      โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและ
การจัดรูปแบบทางรัฐพิธี 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0   

รวมค่าใช้สอย 230,240.00 90,428.00 280,461.00 410,000.00     400,000   
รวมงบด าเนินงาน 230,240.00 90,428.00 280,461.00 410,000.00     400,000   
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 230,240.00 90,428.00 280,461.00 410,000.00     400,000   
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว                 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000   
รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 50,000.00     50,000   
รวมงบด าเนินงาน 0.00 0.00 0.00 50,000.00     50,000   
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รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

0.00 0.00 0.00 50,000.00     50,000   

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

504,021.00 281,431.00 982,924.00 1,180,000.00     800,000   

 
 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน                 
  งบลงทุน                 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                 
      ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนเจริญ 

หมู่ที่ 15 ถนนหินคลุกสายเดิ่นมาบ - 
ฟาร์มหมู 

246,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 สาย
บ้านนายไพฑูรย์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,400   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านถนนหักใหญ่ หมู่ที่ 1 สาย
บ้านนายแรม-คลองส่งน้ า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 114,200   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 15 ซอย
บ้านนายเปี๊ยก-นายตั้ง  

0.00 214,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 สายบ้าน
นายณัฐวุฒิ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 230,900   
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      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ซอย
เข้าวัดโนนสะอาด  

0.00 239,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ซอย
บ้านนายด่าง-นางสนุ่น  

0.00 108,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11 ซอย
บ้านนายฤทธิ์ สูดขุนทด  

0.00 144,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 6 สายบ้านนาง
ร่วม-นานางประณีต 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 292,000   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 
สายนางแดง-ถนนลาดยาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 243,000   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 
3 ซอยบ้านผู้ใหญ่เจียม-บ้านนางล้อม   

0.00 117,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 
3 ซอยบ้านนางหวาน 

0.00 123,500.00 0.00 0.00 0 % 0   
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      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บ้านหนองกระเทียมเหนือ หมู่ที่ 
3 ซอยบ้านนายจวบ-บ้านนายไสว  

0.00 184,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านโสมน้อยพัฒนา 
สายนางแดง-ถนนลาดยาง 

0.00 0.00 0.00 889,000.00 -100 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ ซอย
นายเพิ่ม - นายหลอย 

0.00 0.00 470,000.00 471,000.00 -100 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนเจริญ ซอย
บ้านนางบัวคลี่ 

0.00 0.00 124,000.00 126,000.00 -100 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า สายบ้าน
นายณัฐวุฒิ - บ้านนายเสมอ 

0.00 0.00 464,000.00 467,000.00 -100 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่ สายบ้าน
นายประนอม พาขุนทด 

0.00 102,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 10 
ซอยหน้าวัด - บ้านนายประเสริฐ     
คนตรง   

0.00 468,500.00 0.00 0.00 0 % 0   
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      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กภายในหมู่บ้านโสมน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 14 ซอยโสมน้อยพัฒนา นางแดง 
เลิศขุนทด – ถนนลาดยาง  

0.00 540,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านหนองกระเทียม
เหนือ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางอ้อย – 
บ้านนายสุวิทย์ 

0.00 226,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดพิมาน 

0.00 0.00 433,500.00 434,000.00 -100 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านขุ
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 สายนานายยก – แยก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมปริสุทโธ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 380,000   

      โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านบุ
ขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 สายนานายจรัญ มรกต
เมืองปัก-ที่สาธารณประโยชน์ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 131,000   

      โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้าน
ส านักพิมาน หมู่ที่ 12 สายไร่นายส า
เนียก-ไร่นายไทย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 276,600   

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุด
พิมาน หมู่ที่ 7 สายถนนลาดยาง-โนนขี้ตุ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 807,400   

 
 

 
 
      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 688,900   
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สะอาด หมู่ที่ 11 สายบึงถนนหักใหญ่-วัด
เชษฐา 

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านส านัก
พิมาน ม. 12 สายนายสิงหล - นางส าริด 

497,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสม
น้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 สายบ้านโสมน้อย
พัฒนา-บ้านโนนสงา่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000   

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
กระเทียมเหนือ หมู่ที่ 3 สายหนอง
กระเทียมเหนือ-บ้านหลุ่ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 496,000   

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 
บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหนอง
กระเทียมเหนือ - โสมน้อยพฒันา 

0.00 0.00 214,500.00 255,000.00 -100 % 0   

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อม
ระหว่างต าบล บ้านโนนสะอาด ต าบลกุด
พิมาน-บ้านหนองพลวง ต าบลพนัชนะ 

1,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่มาก 
หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 10 

3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 ซอยบ้าน
นายชง – ประตูหน้าวัดถนนหักใหญ่   

0.00 188,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

 
 
 

 
 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 
2 สายบ้านนายชง–ที่สาธารณะ 

0.00 427,500.00 0.00 0.00 0 % 0   
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      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 11 ซอยเข้าวัดโนนสะอาด 

0.00 168,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการขยายเขตประปาบา้นไร่ หมู่ที่6 0.00 134,500.00 0.00 0.00 0 % 0   
      โครงการขยายถนนคันดินบ้านใหม่แสน

สุข หมู่ที่ 8 สายนานางน้อย – ส านัก
สงฆ์หนองตองตอด  

0.00 27,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่ 
หมู่ที่ 6 สายบ้านนายประสาท-ห้วย
สามบาท ช่วงที่ 1 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 358,200   

      โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 
12 บ้านส านักพิมาน สายหนองสะแก 
– ถนนลาดยาง 

0.00 0.00 0.00 833,000.00 -100 % 0   

      โครงการซ่อมสร้างเสริมคันบึงถนนหัก
ใหญ ่บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 265,300   

   โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร ชนิด
โพลีคาร์บอนเนท จ านวน 12 จุด            

0.00 0.00 0.00 66,000.00 -100 % 0   

   โครงการติดตั้งป้ายจราจรสะท้อนแสง 
จ านวน 10 จุด 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0   

 
 
 

 
      โครงการติดตั้งไฟกระพรบิจราจรพลังงาน

แผงโซลา่เซลล ์ 
0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0   

      โครงการปรับปรุงดัดแปลงโรงจอดรถเดิม
เป็นห้องเอนกประสงค ์ 

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารงาน 99,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   
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ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน  

      โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านกระชาว หมู่ที่ 4 จากหน้า
บ้านนางพัชราภรณ์ - หน้าบ้านนายอยู่ 
พวมขุนทด 

0.00 91,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่บ้านกระชาว หมู่ที่ 4 จาก
หน้าบ้านนางแว่น เพียรขุนทด - หน้า
บ้านนายอภิสิทธิ์ แพบขุนทด 

0.00 84,500.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการวางท่อส่งน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมเสริมคันดิน จากคลองส่ง
น้ าคลองสามบาท - คลองส่งน้ าบ้าน
ดอนใหญ่ หมู่ที่ 9  

0.00 0.00 0.00 506,000.00 -100 % 0   

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,533,900.00 3,591,000.00 1,706,000.00 4,212,000.00     4,869,900   
รวมงบลงทุน 5,533,900.00 3,591,000.00 1,706,000.00 4,212,000.00     4,869,900   
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 5,533,900.00 3,591,000.00 1,706,000.00 4,212,000.00     4,869,900   
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,533,900.00 3,591,000.00 1,706,000.00 4,212,000.00     4,869,900   

 
 

 
แผนงานการเกษตร                 
งานส่งเสริมการเกษตร                 
  งบบุคลากร                 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                 
    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 355,320.00 0 % 355,320   
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 355,320.00     355,320   
รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 355,320.00     355,320   
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  งบด าเนินงาน                 
  ค่าตอบแทน                 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0   

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 17,000.00     0   
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
                

      ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการด าเนินงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

20,000.00 62,750.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการไถกลบตอซังข้าว ข้าวโพด
แทนการจุดไฟเผา 

0.00 0.00 14,800.00 25,000.00 -100 % 0   

      โครงการฝึกอบรมท าน้ าหมักชีวภาพ 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -100 % 0   
      โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000   

 
 

 
      โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000   

รวมค่าใช้สอย 20,000.00 62,750.00 14,800.00 200,000.00     100,000   
รวมงบด าเนินงาน 20,000.00 62,750.00 14,800.00 217,000.00     100,000   
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 20,000.00 62,750.00 14,800.00 572,320.00     455,320   
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้                 
  งบด าเนินงาน                 
  ค่าใช้สอย                 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่

ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม

ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว  ประจ าปีงบประมาณ 2559 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สี
เขียว  ประจ าปีงบประมาณ 2560 

0.00 25,480.00 0.00 0.00 0 % 0   

      ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า  ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

0.00 16,000.00 0.00 0.00 0 % 0   

      โครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวลดภาวะโลกร้อน 

0.00 0.00 15,228.00 50,000.00 -20 % 40,000   

 
 
 

 
      โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก

เฉลิมพระเกียรติ 
0.00 0.00 360.00 10,000.00 0 % 10,000   

      โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 0.00 0.00 21,540.00 30,000.00 0 % 30,000   
      โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า  ประจ าปี

งบประมาณ 2559 
9,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0   

รวมค่าใช้สอย 19,500.00 41,480.00 37,128.00 90,000.00     80,000   
รวมงบด าเนินงาน 19,500.00 41,480.00 37,128.00 90,000.00     80,000   
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 19,500.00 41,480.00 37,128.00 90,000.00     80,000   
รวมแผนงานการเกษตร 39,500.00 104,230.00 51,928.00 662,320.00     535,320   
แผนงานงบกลาง                 
งบกลาง                 
  งบกลาง                 
  งบกลาง                 
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    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 55,935.00 61,668.00 69,360.00 80,000.00 12.5 % 90,000   
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 10,577,600.00 9,255,400.00 11,565,600.00 8.04 % 12,495,600   
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 2,384,600.00 2,153,600.00 2,707,200.00 11.7 % 3,024,000   
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 66,600.00 72,000.00 60,000.00 108,000.00 0 % 108,000   
    ส ารองจ่าย 664,599.00 48,229.00 0.00 500,000.00 -10 % 450,000   
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 174,996.00 174,996.00 200,000.00 200,000.00 -100 % 0   
      โครงการสมทบระบบหลักประกัน

สุขภาพ 
0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000   

 
 
 

 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
175,450.00 204,000.00 222,590.00 222,590.00 0.39 % 223,460   

รวมงบกลาง 1,137,580.00 13,523,093.00 11,960,950.00 15,383,390.00     16,591,060   
รวมงบกลาง 1,137,580.00 13,523,093.00 11,960,950.00 15,383,390.00     16,591,060   
รวมงบกลาง 1,137,580.00 13,523,093.00 11,960,950.00 15,383,390.00     16,591,060   
รวมแผนงานงบกลาง 1,137,580.00 13,523,093.00 11,960,950.00 15,383,390.00     16,591,060   
รวมทุกแผนงาน 28,437,804.10 41,596,999.88 32,461,305.83 50,328,900.00     50,701,000   
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดพิมาน 
อ าเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 

        
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,701,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  

 

  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

  
 งานบริหารทั่วไป รวม 9,816,440 บาท  
  งบบุคลากร รวม 6,620,440 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท  
   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่นายกอบต. และ

รองนายกอบต. ดังนี้ 
- นายกอบต. เดือนละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 244,800 บาท 
- รองนายกอบต. เดือนละ 11,220 บาท จ านวน 2 คน 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 269,280 บาท 

       

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่นายก

อบต. และรองนายกอบต. ดังนี้ 
- นายกอบต. เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน  21,000 บาท 
- รองนายกอบต. เดือนละ 880 บาท จ านวน 2 คน
รวม 12 เดือน เป็นเงิน  21,120 บาท 

       

   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกอบต. และรอง

นายกอบต. ดังนี้ 
- นายกอบต. เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือนเป็น
เงิน 21,000 บาท 
- รองนายกอบต. เดือนละ 880 บาท จ านวน 2 คน 
รวม 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท 
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   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 86,400 บาท  

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายกอบต. 
เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 86,400 บาท 

       

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,750,400 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา 

สมาชิกสภาและเลขานุการสภาอบต. ดังนี้ 
- ประธานสภา เดือนละ 11,220 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 134,640 บาท 
- รองประธานสภา เดือนละ 9,180 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 110,160 บาท 
- เลขานุการสภา เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน เป็น
เงิน 86,400 บาท 
- สมาชิกสภา เดือนละ 7,200 บาท จ านวน 28 คน รวม 
12 เดือน เป็นเงิน 2,419,200 บาท 

       

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,185,320 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,525,320 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 8 ต าแหน่ง ได้แก่  
1. ปลัด อบต. จ านวน 1 อัตรา 
2. หัวหน้าส านักปลัด จ านวน 1 อัตรา 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 
4. นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา 
5. นักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา 
7. นิติกร จ านวน 1 อัตรา 
8. เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา      

       

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 84,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนต าแหน่งปลัดองค์การ

บริหารส่วนต าบลที่ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด เดือนละ 
7,000 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 84,000 บาท 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 126,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลและหัวหน้าส านักปลัดที่ได้รับตามระเบียบที่
       



ก าหนด ดังนี้ 
- ปลัดอบต. ระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน 
เป็นเงิน 84,000 บาท 
- หัวหน้าส านักปลัด ระดับต้น เดือนละ 3,500 บาท รวม 
12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 405,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง จ านวน 

3 ต าแหน่ง ได้แก่  
1. พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา  
2. คนสวน (ภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา 
3. นักการภารโรง (ทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา 

       

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 45,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ

เงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ 
จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ 
1. พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา  
2. คนสวน (ภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา 
3. นักการภารโรง (ทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา 

       

  งบด าเนินงาน รวม 3,132,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 810,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 540,000 บาท  

        (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ใน
การเลือกตั้ง เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจ้าง ฯลฯ จ านวน 40,000 บาท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัส) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของทุก
ส่วนราชการ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ จ านวน 500,000 บาท 
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 230,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิ

เบิกค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

       

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท  



        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน  
คณะผู้บริหารและผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

       

   ค่าใช้สอย รวม 1,388,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) จ านวน 84,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) 

จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 
9 ธ.ค.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 10 ล าดับที่ 1 

       

    โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถ 
ดับเพลิง) 

จ านวน 90,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับ
รถดับเพลิง) จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 
9 ธ.ค.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 11 ล าดับที่ 1 

       

    โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (ยามรักษาความ
ปลอดภัย) 

จ านวน 84,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (ยามรักษา
ความปลอดภัย) จ านวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธ.ค.2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าท่ี 11 ล าดับที่ 2 
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    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 80,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับ

ต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์เอกสารทางวิชาการต่างๆ ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ 
กระจายเสียงโทรทัศน์ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม เช่น 

       



ค่าธรรมเนียมศาล เป็นต้น ค่าบริการรับใช้ ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างท าของ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างฉีดพ่น
สารเคมี ค่าจ้างเหมาแรงงาน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
จ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 ก.ค. 2556 

   รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 90,000 บาท  
        (1) เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ค่าบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองบุคคล 
คณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนะศึกษาดูงาน 
โดยตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริงของ
ปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่าย
ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 
กรกฎาคม 2548) จ านวน 20,000 บาท 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามกฎหมาย หรือ ระเบียบ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง ซึ่งจ าเป็น ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง ฯลฯ จ านวน 
70,000 บาท  
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 240,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนายก

อบต. รองนายกอบต. สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับค าสั่งจากนายกอบต. ให้ปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยจ่าย
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 
16 ก.ค. 2556 

       

    ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 550,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป การ

เลือกตั้งซ่อมของอบต. โดยจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ รณรงค ์
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดจ้างท าป้ายประกาศ
ผลการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ค่าเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าพาหนะขนส่งสิ่งของ 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การ
เลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 ก.ค. 
2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 189 ล าดับที่ 1 

       

    โครงการจัดท าวารสารผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

จ านวน 50,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าวารสารผลการ
ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท า
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 190 ล าดับที่ 6 
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    โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 

จ านวน 30,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 190 ล าดับที่ 9 

       

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 90,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมส านักงาน ห้อง
ประชุม อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซ่ึง
เป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

       

   ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 90,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น เสาธง ธงต่างๆ 

กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร หมึก น้ าดื่ม ฯลฯ  

       

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด  

ถุงขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม น้ ายาล้างห้องน้ า ฯลฯ 
ส าหรับใช้กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

       

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 

ยาง หัวเทียน ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
เครื่องยนต์ เครื่องจักรกล และยานพาหนะอ่ืนๆ 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 250,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ 
ส าหรับยานพาหนะ เครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกล ส าหรับใช้
ในงานต่างๆ ที่เป็นกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

       

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 30,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง น้ ายาเคมีเติมเครื่อง

ดับเพลิง ชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ฯลฯ 
       

   วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้

ดอก ไม้ประดับ พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่างๆ วัสดุเพาะช า ถุงมือยาง อาหาร
สัตว์ ผ้าใบหรือ ผ้าพลาสติก อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์
พืช ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

       

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน

โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอ 
แผ่นซีดี ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวด าที่ได้จาการล้าง 
อัดขยาย บอร์ดปิดประกาศ ฯลฯ 

       

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 80,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก 

แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

       

   วัสดุอื่น จ านวน 10,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ า - ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส วัสดุ

ช่วยเหลืองานกู้ภัย เช่น แชลง ค้อน เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ   
       

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 384,000 บาท  
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับอาคารส านักงาน และอาคารสิ่ง

ปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และท่ีสาธารณะ 

       

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 24,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา น้ าบาดาล ส าหรับที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบล และอาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลและในที่สาธารณะ 
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   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 6,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส านักงาน และหมายความรวมถึง

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่
เกิดข้ึนจากการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  

       

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 6,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง

ตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ  
       

   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 98,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 

(Internet) ค่าเช่า Server ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (go.th) 
ค่าเช่าใช้เครือข่ายและบริการผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ 
และค่าสื่อสารอ่ืนๆ ฯลฯ 

       

  งบลงทุน รวม 39,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 39,000 บาท  
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
    ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 6,200 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 

จ านวน 2 ตู้ โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 1,185 (กว้าง) 
X 410 (ลึก) X 879 (สูง) มิลลเิมตร  
- จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น หรือราคาท่ีเคยจัดหา
อย่างประหยัด                                         
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 
2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 22 ล าดับที ่2 

       

    โต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2,500 บาท  
        - เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี ขนาด กว้าง 

60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จ านวน 1 ชุด 
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 
2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 21 ล าดับที ่2 
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   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        
    เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 30,300 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 

XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens  จ านวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือ
ฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP 
3) ระดับ SVGA และ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
ที ่True 
4) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ า 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ สานักงบประมาณ มกราคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 21 ล าดับที ่1 

       

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท  
   รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท  
   รายจ่ายอื่น        
    ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ

ต่างๆ 
จ านวน 25,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล 
หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 190 ล าดับที่ 7 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,321,480 บาท  
  งบบุคลากร รวม 1,927,980 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,927,980 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,740,540 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ให้แก่พนักงาน

ส่วนต าบล ตามแผนอัตราก าลัง 3 ปีจ านวน 6 ต าแหน่ง ได้แก ่
1. ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จ านวน 1 อัตรา 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 อัตรา 
6. เจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 อัตรา 

       

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลังที่ได้รับ

ตามระเบียบที่ก าหนดดังนี้ ผูอ้ านวยการกองคลังระดับต้น 
เดือนละ 3,500 บาท 

       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 121,440 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด 

จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
(ภารกิจ) 

       

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ

เงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ 
       

  งบด าเนินงาน รวม 391,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 71,000 บาท  
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิก

ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

       

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 35,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล

ของกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดกิารเก่ียวกับการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
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   ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 60,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับ

วารสารสิ่งพิมพ์เอกสารทางวิชาการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างท าของ ค่าจ้างฉีดพ่นสารเคมี และบริการ
อ่ืนๆ ฯลฯ 

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 

       

    โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และบริการภาษีเคลื่อนที่ จ านวน 5,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้

และบริการภาษีเคลื่อนที่ โดยจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น
ส าหรับให้บริการประชาชน ค่ากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ์ ค่าจัดท าป้าย ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 189 ล าดับที่ 3 

       

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เครื่อง

พิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปรับอากาศโต๊ะ ตู้ เก้าอ้ี ค่าซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองคลัง  
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   ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 80,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น เสาธง ธงต่างๆ 

กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ หนังสือพิมพ์ 
วารสาร หมึก น้ าดื่ม ฯลฯ  

       

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก 

แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการ
ของกองคลัง 

       

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท  
   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์

ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
       

  งบลงทุน รวม 2,500 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,500 บาท  
   ครุภัณฑ์ส านักงาน        
    โต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 2,500 บาท  
        - เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานระดับ 1-2 พร้อมเก้าอ้ี ขนาด กว้าง 

60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จ านวน 1 ชุด 
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 
2559  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 21 ล าดับที ่2 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 984,300 บาท  
  งบบุคลากร รวม 534,300 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 534,300 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 401,460 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่  
1. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 1 อัตรา 
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ จ านวน 1 อัตรา 

       

   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 12,840 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ

ได้รับเงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงิน
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ 

       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 108,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ

พนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ พนักงาน
ขับรถยนต์บรรทุกน้ า (ภารกิจ) 

       

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ

เงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จ านวน 
1 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ า (ภารกิจ) 

       

  งบด าเนินงาน รวม 450,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
       

    โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน 20,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันอาสาสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 175 ล าดับที่ 1 
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    โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

จ านวน 20,000 บาท  

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัยโดย
จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 176 ล าดับที่ 8 

       

    โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการ

ป้องกันสาธารณภัย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 175 ล าดับที่ 4 

       

    โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อปพร. จ านวน 250,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ อป

พร. โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
หน้าที่ 175 ล าดับที่ 3 
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    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัย
ทั่วไป 

จ านวน 20,000 บาท  

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กใน
โรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 176 ล าดับที่ 6 

       

    โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย จ านวน 30,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการ

ใช้วัสดุอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 175 ล าดับที่ 5 

       

    โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่
และสงกรานต์ 

จ านวน 40,000 บาท  

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยจ่าย
เป็น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
กระดาษ และเครื่องเขียน ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงแก่
เจ้าหน้าที่และผู้มาช่วยปฏิบัติงาน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 175 ล าดับที่ 2 
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    โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและเผาหญ้าในแปลงนา จ านวน 20,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและเผา

หญ้าในแปลงนา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษ
และเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 176 ล าดับที่ 9 
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แผนงานการศึกษา  
  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,502,490 บาท  
  งบบุคลากร รวม 893,490 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 893,490 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 851,490 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลและจ่ายเป็น

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่  
1. นักบริหารงานการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
3. เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 

       

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน 
       

  งบด าเนินงาน รวม 609,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท  
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 42,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงาน

ส่วนต าบลที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมาย เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

       

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการศึกษา
บุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257 
ลว. 28 มิ.ย. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 
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   ค่าใช้สอย รวม 420,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม 

และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ า ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดขยายภาพ ค่าจ้างเขียน
ป้ายต่างๆ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Internet และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนก
ประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณประจ าปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 120,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็น

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  
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    โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารจัด
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 250,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่
พัก ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
190 ล าดับที่ 8 

       

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หรือ ซ่อมแซมที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอ่ืนๆ ที่
จ าเป็น ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

       

   ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น เก้าอ้ีพลาสติก เสา

ธง ธงต่างๆ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร หมึก น้ าดื่ม ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

       

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของงานบ้านงานครัวส าหรับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย ์เช่น แปรง ไม้กวาด กระจกเงา 
ถาด กระติกน้ าร้อน ถุงขยะ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 25,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ 

VCD แผ่นดิสก์ DVD โปรแกรมและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ Flash Drive ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB) เครื่อง
อ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) สายเคเบิล คีบอร์ท ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท  
   ค่าไฟฟ้า จ านวน 12,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้ง 5 ศูนย์ 

ในเขตต าบลกุดพิมาน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค. 
2556 เรื่องรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่าย
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

   ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 5,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ส าหรับศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5 ศูนย ์เป็นไป
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       

 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,419,310 บาท  
  งบบุคลากร รวม 1,908,040 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,908,040 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,476,040 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ครู
ผู้ดูแลเด็ก จ านวน 7 อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  
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   เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะช านาญการต าแหน่งครูช านาญการ

ตามระเบียบที่ก าหนด ดังนี้ 
- ครูช านาญการเดือนละ 3,500 บาท จ านวน 2 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 300,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด 

จ านวน 2 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) 
จ านวน 2 อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0809.4/ว 1875  ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

       

   เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ

เงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิเป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   
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  งบด าเนินงาน รวม 2,111,270 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 90,000 บาท  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 90,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการศึกษา
บุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว 257
ลว. 28 มิ.ย. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุง
การศึกษาและค่าเล่าเรียน 

       

   ค่าใช้สอย รวม 871,550 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
       

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จ านวน 164,900 บาท  
        - เพ่ือเป็นจ่ายเป็นค่าจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
- ค่าจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี 
จ านวนเด็ก 97 คน เป็นเงิน 164,900 บาท ก าหนดรายการ
เป็นสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
177 ล าดับที่ 2  
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

จ านวน 45,150 บาท  

        - เพ่ือเป็นจ่ายเป็นค่าจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี 
จ านวนเด็ก 105 คน เป็นเงิน 45,150 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที ่มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 7 
ล าดับที่ 5 

       

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

จ านวน 31,500 บาท  

        - เพ่ือเป็นจ่ายเป็นค่าจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท ต่อปี จ านวนเด็ก 
105 คน เป็นเงิน 31,500 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที ่มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 6 
ล าดับที่ 4 

       

 
 
 
  



97 
 

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) 

จ านวน 21,000 บาท  

        - เพ่ือเป็นจ่ายเป็นค่าจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
- ค่าหนังสือเรียนคนละ 200 บาท ต่อปี จ านวนเด็ก 
105 คน เป็นเงิน 21,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 - เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 6 
ล าดับที่ 2 

       

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) 

จ านวน 21,000 บาท  

        - เพ่ือเป็นจ่ายเป็นค่าจัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี จ านวน
เด็ก 105 คน เป็นเงิน 21,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที ่มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 6 
ล าดับที่ 3 
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ส าหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) 

จ านวน 588,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการจ้างท าอาหารกลางวันของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย ์โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที ่มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
178 ล าดับที่ 5 

       

   ค่าวัสดุ รวม 1,149,720 บาท  
   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,149,720 บาท  
        (1) เพ่ือเป็นจ่ายตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดพิมาน ทั้ง 5 ศูนย ์จัดสรรส าหรบั
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนละ 7.37 บาท จ านวน 
260 วัน เป็นเงิน 229,944 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที ่มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
178 ล าดับที่ 4 
(2) เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ
โรงเรียนในพ้ืนที่ 5 โรงเรียนระดับอนุบาล 1-3 และนักเรียน
ชั้น ป.1- ป.6 คนละ 7.37 จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 
919,776 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด 
ที ่มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
179 ล าดับที่ 8  
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  งบเงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 2,400,000 บาท  
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ        
    เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จ านวน 2,400,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
5 แห่ง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนชั้น อนุบาล 1 – ป. 6 อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 
200 วัน 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจ าแนกประเภทรายรับ รายจ่ายงบประมาณประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
179 ล าดับที่ 8 
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 งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวม 80,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
       

    โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง
สรภัญญะ 

จ านวน 30,000 บาท  

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการประกวดสวดมนต์
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ เช่น เงินรางวัล
การแข่งขัน ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
8 ล าดับที่ 1 

       

    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมเด็กและเยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้าย
โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัดสุ ค่า
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน ฯลฯ เป็นต้น  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ. 2557  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 179 ล าดับที่ 9 
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แผนงานสาธารณสุข  
  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 966,260 บาท  
  งบบุคลากร รวม 871,260 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 871,260 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 829,260 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลและจ่ายเป็น

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 3 ต าแหน่ง ได้แก่ 
1. นักบริหารงานสาธารณสุข 2. นักวิชาการสาธารณสุข 
และ 3. เจ้าพนักงานธุรการ 

       

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับตามระเบียบที่ก าหนด  
       

  งบด าเนินงาน รวม 95,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท  
   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิก

ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

       

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนต าบล

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
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   ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เทศบัญญัติต่างๆ 

ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่ง
ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า 
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าล้างอัดขยายภาพ ค่าจ้างเขียนป้าย
ต่างๆ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Internet ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 
16 ก.ค. 2556 

       

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ เครื่องพ่น

หมอกควัน คอมพิวเตอร์ ตู้ โต๊ะ ค่าบ ารุงรักษา หรือ 
ซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้างและอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  

       

   ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท  
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 10,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน จารบี น้ ามันก๊าด ฯลฯ 
       

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ 

น้ ายาต่างๆ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ เครื่องชั่งน้ าหนัก สารเคมีภัณฑ์
พ่นหมอกควัน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เครื่องวัดความ
ดัน ฯลฯ 
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 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 892,500 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 480,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 480,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
       

    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 80,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าจ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก เช่น ค่าจัดท าป้ายไวนิล ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่า
จัดซื้อยาทากันยุง โลชั่นทากันยุง ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้าง
เหมาบริการฉีดพ่นหมอกควัน ค่าอุปกรณ์และชุดป้องกัน
สารเคมีในการพ่นหมอกควัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าซ่อม
บ ารุงเครื่องพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 180 
ล าดับที่ 4 

       

    โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

จ านวน 120,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้   
1. ค่ายา/เวชภัณฑ์ เช่นค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุ
การแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีดวัคซีน  เครื่องหมายประจ าตัว
สัตว์ ค่าเข็มฉีดยา ฯลฯ 
2. ค่าวัสดุ ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ 
3. รายการค่าวัสดุอ่ืนๆ หรือรายการอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 
- เป็นไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่ 
12 ม.ค. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1)  ประจ าปี 2561 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 1 
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    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าเครือข่ายด้านอนามัยชุมชน จ านวน 250,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า

เครือข่ายด้านอนามัยชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้าง
เหมารถศึกษาดูงาน และค่าอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 180 ล าดับที่ 1 

       

    โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน จ านวน 30,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอบรมให้ความรู้เรื่อง

เพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดท า
ป้ายไวนิล ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 180 ล าดับที่ 3 

       

  งบเงินอุดหนุน รวม 412,500 บาท  
   เงินอุดหนุน รวม 412,500 บาท  
   เงินอุดหนุนเอกชน        
    โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

(อสม.) 
จ านวน 112,500 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 15 หมู่บ้านๆ ละ 7,500 บาท เพ่ือ
ด าเนินงานใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การ
จัดบริการสุขภาพเบื้องต้นของ ศสมช. และอ่ืนๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 199 ล าดับที่ 1  
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    โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 300,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 

จ านวน 15 หมู่บ้าน เพ่ือด าเนินการโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 
0810.2/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทาง 
การด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริด้านสาธารณสุข
เพ่ิมเติม  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 11 ล าดับที ่1 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  
  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,177,140 บาท  
  งบบุคลากร รวม 1,177,140 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,177,140 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,012,200 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลและจ่ายเป็น

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่  
1. นักสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1 อัตรา 
2. นักพัฒนาชุมชน จ านวน 2 อัตรา 

       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 149,040 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ใน

สังกัด จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
(ภารกิจ) 

       

   เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 15,900 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับ

เงินเพ่ิมต่างๆ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ  
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แผนงานเคหะและชุมชน  
  

 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,156,800 บาท  
  งบบุคลากร รวม 1,704,500 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,704,500 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 996,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็น

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 2 ต าแหน่ง ได้แก่  
1. ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 อัตรา  
2. นายช่างโยธา จ านวน 2 อัตรา 

       

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่างที่ได้รับ

ตามระเบียบที่ก าหนด เดือนละ 3,500 บาท จ านวน 
12 เดือน 

       

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 580,800 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างของกองช่าง 

จ านวน 4 ต าแหน่ง ได้แก่  
1. ผู้ช่วยช่างโยธา (ภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา 
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา 
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จ านวน 1 อัตรา 

       

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 85,700 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง

ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง 
       

  งบด าเนินงาน รวม 1,283,400 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 189,000 บาท  
   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 150,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 
0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560  
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 24,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบลของกองช่าง ซ่ึง

มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

       

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักส่วนต าบล

ของกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

       

   ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 80,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียม 

และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ า 
ค่าบริการก าจัดปลวก ค่าจ้างล้างฟิล์ม ค่าล้างอัดขยายภาพ 
ค่าจ้างเขียนป้ายต่างๆ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท์  ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ 
ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Internet ค่าธรรมเนียมการ
รังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจ้าง
เหมาบริการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 
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   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

       

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของกองช่าง รวมทั้งผู้ที่
ได้รับค าสั่งจากนายกฯ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
หนังสือด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 
2556 

       

    โครงการปรับเกรดถนนในพ้ืนที่ต าบลกุดพิมาน จ านวน 150,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับเกรดถนนในพ้ืนที่

ต าบลกุดพิมาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าจ้าง
เหมาเครื่องจักร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุ
ก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 133 ล าดับที่ 8 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 300,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ดีด 

คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ รถยนต์ ค่าบ ารุง 
รักษา หรือ ซ่อมแซมท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซม
อาคารส านักงาน อาคารต่างๆ ถนน ท่อระบายน้ า ทาง
ระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน สิ่งก่อสร้าง
อ่ืนๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพ่ือให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 และ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก 
ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558 

       

   ค่าวัสดุ รวม 514,400 บาท  
   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา 

แฟ้ม เสาธง ธงต่างๆ ตรายาง แบบพิมพ์ แผนที่ ฯลฯ ที่ใช้ใน
กิจการของกองช่าง 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
มาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556  

       

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 120,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า 

โคมไฟ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้า 
อุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวกับไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียง ฯลฯ 
เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 144,400 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สีปูนซีเมนต์ อิฐ 

กระเบื้อง สังกะสี ทราย ยางมะตอยส าเร็จรูป แผ่นเหล็ก เสา 
เหล็ก เหล็กเส้น ฯลฯ ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 
2556 

       

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ 

ยาง หัวเทียน ฯลฯ ส าหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ
ยานพาหนะอ่ืนๆ ของกองช่าง 

       

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ ามันเบนซิน 

น้ ามันดีเซล น้ ามันเครื่อง น้ ามันจารบี ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ 
ส าหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่างๆ ที่เป็น
กิจการของกองช่าง 

       

   วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้

ดอก ไม้ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช วัสดุ
เครื่องปลูกต่างๆ วัสดุเพาะช า ถุงมือยาง ฯลฯ ส าหรับใช้ใน
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

       

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก 

แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด 
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
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  งบลงทุน รวม 168,900 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 58,900 บาท  
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
    เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท  
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผล แบบ

ที ่2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จาน
วน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 33 ล าดับ
ที ่10   
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  
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    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 21,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ

งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก 
(2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่
น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้
ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จ านวน 1 หน่วย 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 33 ล าดับที่ 11   
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 
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    เครื่องพิมพ์ จ านวน 7,900 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ขาวด า ชนิดNetwork แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 
จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 33 ล าดับที่ 12 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23
พฤษภาคม 2561  

       

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 110,000 บาท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
    เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ (ค่า K)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ) 
0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

       

   ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

       

    ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จ านวน 60,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 

นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 
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 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 288,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 288,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 238,000 บาท  
   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        
    โครงการจัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 168,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย จ านวน 

2 อัตรา 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 11 ล าดับที่ 1 

       

   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

       

    โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ จ านวน 30,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ อบรม ให้ความรู้ เพ่ือ

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
กระดาษ ค่าเครื่องเขียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
187 ล าดับที่ 3 

       

    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จ านวน 40,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน

อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัด
ปฐมนิเทศ ฝึกอบรม หรือประชุม ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบมท.ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 7 ล าดับที่ 2 
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   ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท  
   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อถังขยะมูลฝอยเพ่ือรองรับมูลฝอยไว้ในที่

สาธารณะและสถานสาธารณะ 
- เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 9 ล าดับที่ 1 

       

 
  



117 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
  

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 300,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
       

    โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพ

ติด โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 176 ล าดับที่ 10 

       

    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้าง

รายได้ โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 173 ส าดับที่ 3 
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    โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา จ านวน 30,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ สนับสนุนการ

จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
        - ค่าจ้างเหมาจัดค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ จ านวน 20,800 บาท  
        - ค่าจัดหาป้ายโครงการ จ านวน 1,000 บาท 
        - ค่าจัดหาค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จ านวน  
1,000 บาท        
        - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง 
จ านวน 3,000 บาท 
        - ค่าใช่จ่ายในการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 
4,200 บาท    
          *สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 189 ล าดับที่ 2 

       

    โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จ านวน 30,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความอบอุ่น

เข้มแข็ง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียนค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 182 ล าดับที่ 5 
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    โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพ่ือประชาชน จ านวน 40,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ อบรม

กฎหมายน่ารู้เพ่ือประชาชน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
     - ค่าจ้างเหมาจัดค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ
เครื่องดื่ม ไม่มีแอลกอฮอล์ จ านวน 19,500 บาท       
     - ค่าจัดหาป้ายโครงการ จ านวน 500 บาท        
     - ค่าวิทยากร จ านวน 3,600 บาท        
     - ค่าจัดหาค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ จ านวน 
10,400 บาท        
     - ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง 
จ านวน 2,000 บาท          
     - ค่าใช่จ่ายในการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จ านวน 
4,000 บาท     
       *สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 182 ล าดับที่ 3 

       

    โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจ

ผู้สูงอายุ โดยจ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าอาหารอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 182 ล าดับที่ 8 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
  

 งานกีฬาและนันทนาการ รวม 350,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 350,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 350,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
       

    โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

จ านวน 250,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาและหรือการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นค่า
รางวัลการแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
ป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและรื้อถอน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขัน 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
183 ล าดับที่ 4 

       

    โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย จ านวน 100,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกก าลัง

กาย เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กีฬา ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 
185 ล าดับที่ 15 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 400,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 400,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
       

    โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวน 60,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการจัดงานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าป้ายเวที ค่า
รับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม 
ค่าเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ค่าจัดสถานที่ค่าป้ายเฉลิมพระเกียรติ ค่าซื้อธงญี่ปุ่น 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 183 ล าดับที่ 5 

       

    โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

จ านวน 60,000 บาท  

        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เช่น ค่า
ป้ายเวที ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรม ค่าเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ค่าจ้างเหมาจัด
ดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ค่าป้ายเฉลิมพระ
เกียรติ ค่าซื้อธงญี่ปุ่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้าที่ 183 ล าดับที่ 6 
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    โครงการจัดงานบวงสรวงท้าวสุรนารี จ านวน 20,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานบวงสรวงท้าวสุร

นารี โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างท าพวงมาลา 
ค่าอาหาร ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วม
ประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน เช่น ค่าเช่าชุด ค่าตกแต่งหน้า ค่าท าผม ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
184 ล าดับที่ 8 

       

    โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงและ

สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เชน่ ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ ค่าพิธี
สงฆ ์ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบ
กิจกรรม ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
184 ล าดับที่ 7 
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    โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จ านวน 150,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย

กระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนเงินรางวัลนางนพ
มาศ ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินนางนพ
มาศและพิธีกร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดงของ
เด็กนักเรียน ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
จัดงาน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ประชาสัมพันธ์ขบวนแห่
กระทง ค่าจ้างเหมาท ากระทงกลาง ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญ
มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จ าเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
183 ล าดับที่ 2 

       

    โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

จ านวน 60,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
โดยจ่ายเป็นค่าต้นเทียน ต้นเทียนเอก ค่าวัสดุตกแต่งต้นเทียน 
ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดงาน ค่าป้าย
โครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
183 ล าดับที่ 1 
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 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวม 50,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
       

    โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานปลาเผาสะเดา

หวาน โดยจ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเงิน
รางวัล ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่าเช่าหรือบริการ
วัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องในการจัดงาน  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) 
หน้าที่ 183 ล าดับที่ 3 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
  

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 4,869,900 บาท  
  งบลงทุน รวม 4,869,900 บาท  
   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,869,900 บาท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนหักใหญ่  

หมู่ที่ 1 สายบ้านนายไพฑูรย์ 
จ านวน 90,400 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนน
หักใหญ่ หมู่ที ่1 สายบ้านนายไพฑูรย์ กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 152 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 12 ล าดับที่ 1 

       

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนหักใหญ่  
หมู่ที่ 1 สายบ้านนายแรม-คลองส่งน้ า 

จ านวน 114,200 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนน
หักใหญ่ หมู่ที ่1 สายบ้านนายแรม-คลองส่งน้ า กว้าง  
4.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 192 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 4 ล าดับที่ 8 
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    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 
สายบ้านนายณัฐวุฒิ 

จ านวน 230,900 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โนนสง่า หมู่ที ่2 สายบ้านนายณัฐวุฒิ กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 96.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 387.20 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 3 ล าดับที่ 3 

       

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 6  
สายบ้านนางร่วม-นานางประณีต 

จ านวน 292,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร ่หมู่
ที ่6 สายบ้านนางร่วม-นานางประณีต กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
488 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี 2561 หน้าที่ 
19 ล าดับที่ 1 

       

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสมน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 14 สายนางแดง-ถนนลาดยาง 

จ านวน 243,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสม
น้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 สายนางแดง-ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 355 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ขนาด 0.80 เมตร 
จ านวน 1 จุด ท่อจ านวน 9 ท่อน ตามแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-202 
และ ทถ.นม. 02-101 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเตมิและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าป ีพ.ศ. 2561 หน้าท่ี 3 ล าดับที ่5 
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    โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 5  
สายนานายยก–แยกศูนย์ปฏิบัติธรรมปริสุทโธ 

จ านวน 380,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคันดิน บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 
สายนานายยก–แยกศูนย์ปฏิบัติธรรมปริสุทโธ  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.50 เมตร พร้อมวาง
ท่อ ขนาด 0.30 เมตร จ านวน 3 จุดๆ ละ 7 ท่อน หรือมีพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-101 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 147 ล าดับที่ 59 

       

    โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 5  
สายนานายจรัญ มรกตเมืองปัก-ที่สาธารณประโยชน์ 

จ านวน 131,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคันดิน บ้านบุขี้เหล็ก หมู่ที่ 5 
สายนานายจรัญ มรกตเมืองปัก-ที่สาธารณประโยชน์ โดย
เสริมคันดินข้างละ 1.00 เมตร รวมกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
427 เมตร หนา 0.60 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 854 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ขนาด 0.40 เมตร 
จ านวน 1 จุด ท่อจ านวน 9 ท่อน ตามแบบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-101 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี 2561 
หน้าที่ 4 ล าดับที่ 7 

       

 
 
  



128 
 

    โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านส านักพิมาน หมู่ที่ 12  
สายไร่นายส าเนียก-ไร่นายไทย 

จ านวน 276,600 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นก่อสร้างถนนคันดิน บ้านส านักพิมาน  
หมู่ที่ 12 สายไร่นายส าเนียก-ไร่นายไทย กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 595 เมตร หนา 0.60 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2,380 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-101 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 17 ล าดับที่ 6 

       

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 7  
สายถนนลาดยาง-โนนขี้ตุ่น 

จ านวน 807,400 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดพิมาน  
หมู่ที่ 7 สายถนนลาดยาง-โนนขี้ตุ่น กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 1,465 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  
5,860 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-105 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 12 ล าดับที่ 2 

       

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 11  
สายบึงถนนหักใหญ่-วัดเชษฐา 

จ านวน 688,900 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสะอาด  
หมู่ที่ 11 สายบึงถนนหักใหญ่-วัดเชษฐา กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-105 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 14 ล าดับที่ 3 
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    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 
สายบ้านโสมน้อยพัฒนา-บ้านโนนสง่า 

จ านวน 496,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสมน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 14 สายบ้านโสมน้อยพัฒนา-บ้านโนนสง่า กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,600 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-105 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 4 ล าดับที่ 6 

       

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระเทียมเหนือ  
หมู่ที่ 3 สายหนองกระเทียมเหนือ-บ้านหลุ่ง 

จ านวน 496,000 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองกระเทียม
เหนือ หมู่ที่ 3 สายหนองกระเทียมเหนือ–บ้านหลุ่ง กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-105 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี 2561 
หน้าที่ 3 ล าดับที่ 2    

       

    โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ที่ 6  
สายบ้านนายประสาท-ห้วยสามบาท ช่วงที่ 1 

จ านวน 358,200 บาท  

        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านไร่ หมู่ที่ 6 สาย
บ้านนายประสาท-ห้วยสามบาท ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
2,600 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.
นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-107 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 หน้าที่ 16 ล าดับที่ 5 
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    โครงการซ่อมสร้างเสริมคันบึงถนนหักใหญ่ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 จ านวน 265,300 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างเสริมคันบึงถนนหักใหญ่ ที่ถูกน้ า

กัดเซาะตลิ่งพังส่วนที่เหลือด้านตะวันออกขยายผิวถนนคันดิน
เดิม กว้าง 4.00 เมตร เพ่ิมเป็นกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 1-1.50 เมตร หรือมีพ้ืนที่ถนนเพ่ิมจากเดิม 
600 ตารางเมตร ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.
นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-101 
- เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 
หน้าที่ 3 ล าดับที่ 4 
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แผนงานการเกษตร  
  

 งานส่งเสริมการเกษตร รวม 455,320 บาท  
  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 355,320 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จ านวน 355,320 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต าบลและจ่ายเป็น

เงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน 1 อัตรา ได้แก่
นักวิชาการเกษตร    

       

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
       

    โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร จ านวน 50,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร โดย

จ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 173 ล าดับที่ 4 

       

    โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวน 50,000 บาท  

        เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 173 ล าดับที่ 2 
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 งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 80,000 บาท  
  งบด าเนินงาน รวม 80,000 บาท  
   ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท  
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ 
       

    โครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน จ านวน 40,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพ่ิม

พ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน โดยจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ์ไม้ 
ปุ๋ย ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ และ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 
188 ล าดับที่ 1 

       

    โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้า

แฝกเฉลิมพระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ์หญ้าแฝก ปุ๋ย 
ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ และ ค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 188 
ล าดับที่ 3 

       

    โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า จ านวน 30,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

โดยจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ์ปลา ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้าที่ 188 
ล าดับที่ 2 
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แผนงานงบกลาง  
  

 งบกลาง รวม 16,591,060 บาท  
  งบกลาง รวม 16,591,060 บาท  
   งบกลาง รวม 16,591,060 บาท  
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 90,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของ

นายจ้าง ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ่ายให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป  

       

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 12,495,600 บาท  
        - เพ่ือเป็นเงินเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันด้าน

รายได้แก่ผู้สูงอายุ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 186 ล าดับที่ 2 

       

   เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 3,024,000 บาท  
        - เพ่ือเป็นเงินเบี้ยยังชีพตามโครงการโครงการสนับสนุนการ

เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 186 ล าดับที่ 3 

       

   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 108,000 บาท  
        - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตามอัตราที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด เดือนละ 500 บาท ต่อคน และ
ตามท่ีสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ เพ่ิมเดือน
ละ 100 บาท ต่อคน ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการ
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 18 (2) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
หน้าที่ 186 ล าดับที่ 1 
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   ส ารองจ่าย จ านวน 450,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่

สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ประเภทต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯ 
ตลอดจนเพื่อช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ
หรือ ภายหลังเกิดเหตุ  

       

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน        
    โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จ านวน 200,000 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ โดยสมทบ

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3 /ว 2199 ลงวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2552 

       

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 223,460 บาท  
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น ออกตามความ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ในอัตราร้อย
ละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู ้เงิน
อุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ 
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รายละเอียดประกอบการค านวณตั้งงบประมาณ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1 โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 20,000 
2 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านองสรภัญญะ 30,000 
3 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 30,000 
4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 250,000 
5 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 60,000 
6 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60,000 
7 โครงการจัดงานบวงสรวงท้าวสุรนารี 20,000 
8 โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ 50,000 
9 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง 150,000 
10 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 60,000 
11 โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน 50,000 
12 โครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน 40,000 
13 โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 10,000 
14 โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 30,000 

รวมเป็นเงิน 860,000 
 
 
หมายเหตุ  

(1) รายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
จ านวน 23,197,638.04 บาท 

(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา  จ านวน 
860,000 บาท 

(3) คิดเป็นเป็นร้อยละ 860,000 × 100 ÷ 23,197,638.04 = 3.70 
 
 
 
 


