ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
เรื่อง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
เรื่อง ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
……………………………………
ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน มีมติใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาสามัญ สมัยที่
3 ครั้งที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕61 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ๒๕61 และนายอําเภอดานขุนทด ไดอนุมัติราง
ขอบัญญัติดังกลาวแลว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ตามหนังสืออําเภอดานขุนทด ที่ นม 0023.16/4741
ลงวันที่ 21 กันยายน 2561
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 39
องค การบริห ารสว นตํ าบลกุ ดพิ มาน จึงประกาศใชขอบัญญัติองคการบริห ารสว นตําบล เรื่อง งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 และสามารถสืบคน
รายละเอียดไดที่เว็บไซด http://www.kudpiman.go.th
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. ๒๕61
นางนาฏธยาน แสนประสิทธิ์
(นางนาฏธยาน แสนประสิทธิ)์
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน

สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
บั ด นี้ ถึ ง เวลาที่ คณะผู บ ริ ห ารขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลกุ ด พิม าน จะได เสนอร างขอ บั ญญั ติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ต อ สภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกุ ด พิ ม านอี ก ครั้ ง หนึ่ ง ฉะนั้ น ในโอกาสนี้
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 องคกรปกครองสวนทองถิน่ มีสถานะ
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 57,147,143.64 บาท
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 21,663,532.28 บาท
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 21,047,645.12 บาท
1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 115,749.00 บาท
1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561
(1) รายรับจริง จํานวน 45,511,001.13 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
จํานวน
158,675.56 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
จํานวน
145,916.20 บาท
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
จํานวน
273,874.04 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
จํานวน
0.00 บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
จํานวน
39,440.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน
จํานวน
0.00 บาท
หมวดภาษีจัดสรร
จํานวน 18,188,223.33 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
จํานวน 26,704,872.00 บาท
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,007,609.00 บาท

2
(3) รายจายจริง จํานวน 32,007,339.83 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
จํานวน 11,960,950.00
งบบุคลากร
จํานวน 10,558,785.00
งบดําเนินงาน
จํานวน 4,736,897.62
งบลงทุน
จํานวน 2,121,000.00
งบรายจายอื่น
จํานวน
0.00
งบเงินอุดหนุน
จํานวน 2,629,707.21
(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 967,609.00 บาท
(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 4,954,911.00 บาท
(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3
คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บเอง
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวมรายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รวม

รายรับจริง
ป 2560

ประมาณการ
ป 2561

ประมาณการ
ป 2562

135,191.50
493,396.40

143,000.00
62,500.00

166,000.00
62,000.00

440,716.80
69,810.00
308.00
1,139,422.70

500,000.00
61,000.00
1,000.00
767,500.00

450,000.00
61,000.00
500.00
739,500.00

22,058,215.34
22,058,215.34

21,491,500.00
21,491,500.00

21,861,500.00
21,861,500.00

26,708,091.00
26,708,091.00

28,069,900.00
28,069,900.00

28,100,000.00
28,100,000.00

49,905,729.04

50,328,900.00

50,701,000.00

4
คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจายจากงบประมาณ
รวม

รายจายจริง
ป 2560
13,523,093.00
11,672,864.00
9,146,241.94
4,638,700.00
25,000.00
2,591,100.94
41,596,999.88
41,596,999.88

ประมาณการ
ป 2561
15,383,390.00
15,304,710.00
11,154,200.00
5,549,100.00
25,000.00
2,912,500.00
50,328,900.00
50,328,900.00

ประมาณการ
ป 2562
16,591,060.00
15,992,470.00
10,199,670.00
5,080,300.00
25,000.00
2,812,500.00
50,701,000.00
50,701,000.00

สวนที่ 2
ขอบัญญัติ
เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

6
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ดาน

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
12,137,920
984,300
8,001,800
1,858,760
1,177,140
3,444,800
300,000
800,000
4,869,900
535,320
16,591,060
50,701,000

7
รายจายตามงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน

งานบริหารทั่วไป

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รวม

6,620,440
3,435,120
3,185,320
3,132,000
810,000
1,388,000
550,000
384,000
39,000
39,000
25,000
25,000
9,816,440

งานบริหารงานคลัง

รวม

1,927,980
0
1,927,980
391,000
71,000
185,000
120,000
15,000
2,500
2,500
0
0
2,321,480

8,548,420
3,435,120
5,113,300
3,523,000
881,000
1,573,000
670,000
399,000
41,500
41,500
25,000
25,000
12,137,920

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

งาน

รวม

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย
534,300
534,300
450,000
450,000
984,300

รวม
534,300
534,300
450,000
450,000
984,300

8
แผนงานการศึกษา
งบ

งาน

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

893,490
893,490
609,000
47,000
420,000
125,000
17,000
0
0
1,502,490

งานระดับกอนวัย
งานศึกษา
เรียนและ
ไมกําหนดระดับ
ประถมศึกษา
1,908,040
0
1,908,040
0
2,111,270
80,000
90,000
0
871,550
80,000
1,149,720
0
0
0
2,400,000
0
2,400,000
0
6,419,310
80,000

รวม
2,801,530
2,801,530
2,800,270
137,000
1,371,550
1,274,720
17,000
2,400,000
2,400,000
8,001,800

แผนงานสาธารณสุข
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม
แผนงานสังคมสงเคราะห
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)

งานบริหารทั่วไป
งานบริการสาธารณสุข
เกี่ยวกับสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น
871,260
0
871,260
0
95,000
480,000
35,000
0
40,000
480,000
20,000
0
0
412,500
0
412,500
966,260
892,500
งาน

รวม

งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห
1,177,140
1,177,140
1,177,140

รวม
871,260
871,260
575,000
35,000
520,000
20,000
412,500
412,500
1,858,760

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

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝาย
ประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง

งานบริหารทั่วไป
งานกําจัดขยะมูลฝอยและ
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน
สิ่งปฏิกูล
1,704,500
0
1,704,500
0

รวม

รวม
1,704,500
1,704,500

1,283,400
189,000
580,000
514,400
168,900
58,900
110,000

288,000
0
238,000
50,000
0
0
0

1,571,400
189,000
818,000
564,400
168,900
58,900
110,000

3,156,800

288,000

3,444,800

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งาน

งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

รวม

งานสงเสริมและสนับสนุน
ความเขมแข็งชุมชน
300,000
300,000
300,000

รวม
300,000
300,000
300,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย

งาน

รวม

งานกีฬา
งานศาสนา
และนันทนาการ วัฒนธรรมทองถิ่น
350,000
350,000
350,000

400,000
400,000
400,000

งานวิชาการวางแผน
และสงเสริมการ
ทองเที่ยว
50,000
50,000
50,000

รวม
800,000
800,000
800,000

10
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
งบ
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

รวม

4,869,900
4,869,900
4,869,900

รวม

4,869,900
4,869,900
4,869,900

แผนงานการเกษตร
งาน

งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รวม

งานสงเสริมการเกษตร
355,320
355,320
100,000
100,000
455,320

งานอนุรักษแหลงน้ําและปา
ไม
0
0
80,000
80,000
80,000

รวม
355,320
355,320
180,000
180,000
535,320

แผนงานงบกลาง
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง

งบกลาง

รวม

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

รวม
16,591,060
16,591,060
16,591,060
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล
กุดพิมาน และโดยอนุมัติของนายอําเภอดานขุนทด
ขอ 1. ขอบัญญัติ นี้เรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอ 2. ขอบัญญัติ นี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,701,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 50,701,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
แผนงาน

ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
ดานการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
12,137,920
984,300
8,001,800
1,858,760
1,177,140
3,444,800
300,000
800,000
4,869,900
535,320
16,591,060
50,701,000

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้
งบ
ยอดรวม
รวมรายจาย
0
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ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดพิมานปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติให
เปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดพิมานมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ......................................................................

อนุมัติ
(ลงนาม)..................................................
(นายไพฑูรย มหาชื่นใจ)
ตําแหนง นายอําเภอดานขุนทด

(ลงนาม)..................................................
(นางนาฎธยาน แสนประสิทธิ์)
ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน

รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
รวมหมวดภาษีอากร
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย
คาธรรมเนียมอื่น ๆ
คาปรับการผิดสัญญา
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่
เปนอันตรายตอสุขภาพ
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต

ป 2559

รายรับจริง
ป 2560

ป 2561

ป 2561
78,000.00
60,000.00
5,000.00
143,000.00

76,659.00
67,158.30
5,509.00
149,326.30

63,878.00
69,533.50
1,780.00
135,191.50

93,624.00
60,695.80
5,280.00
159,599.80

1,687.80
6,910.00
400.00
1,406.00
48,313.00
2,750.00

1,474.40
3,090.00
220.00
0.00
484,492.00
2,500.00

1,470.00
62,936.80

1,620.00
493,396.40

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2562

28.21
0.00
20.00

%
%
%

100,000.00
60,000.00
6,000.00
166,000.00

1,998.20
5,942.00
570.00
20.00
135,666.00
500.00

1,500.00 33.33
5,000.00
0.00
500.00
0.00
1,000.00 -100.00
50,000.00
0.00
3,000.00
0.00

%
%
%
%
%
%

2,000.00
5,000.00
500.00
0.00
50,000.00
3,000.00

1,269.00
145,965.20

1,500.00
62,500.00

%

1,500.00
62,000.00

0.00
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รวมหมวดรายไดจากทุน
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมาย
วาดวยปาไม
คาภาคหลวงแร

ป 2559

รายรับจริง
ป 2560

ป 2561

ป 2561

ประมาณการ
ยอดตาง (%)

ป 2562

411,847.13
411,847.13

440,716.80
440,716.80

273,874.04
273,874.04

500,000.00
500,000.00

-10.00

%

450,000.00
450,000.00

48,700.00
1,319.00
50,019.00

66,270.00
3,540.00
69,810.00

39,000.00
440.00
39,440.00

60,000.00
1,000.00
61,000.00

0.00
0.00

%
%

60,000.00
1,000.00
61,000.00

565.00
565.00

308.00
308.00

0.00
0.00

1,000.00
1,000.00

-50.00

%

500.00
500.00

234,489.80
9,266,268.19
4,348,253.43
260,307.39
2,004,780.82
4,312,300.06
0.00

465,382.03
8,976,275.87
4,275,661.28
222,717.76
2,033,472.52
4,900,429.50
1,405.00

477,813.84
6,469,841.56
3,661,409.26
161,499.38
0.00
6,423,865.65
0.00

260,000.00
9,000,000.00
4,500,000.00
260,000.00
2,000,000.00
4,300,000.00
1,500.00

92.31
1.11
0.00
0.00
-50.00
20.93
0.00

%
%
%
%
%
%
%

500,000.00
9,100,000.00
4,500,000.00
260,000.00
1,000,000.00
5,200,000.00
1,500.00

81,456.01

125,432.84

85,377.83

120,000.00

8.33

%

130,000.00
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คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมหมวดภาษีจัดสรร
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวมทุกหมวด

ป 2559
68,254.52
944,167.00

รายรับจริง
ป 2560
63,392.54
994,046.00

ป 2561
45,973.81
862,442.00

ประมาณการ
ป 2561
ยอดตาง (%)
100,000.00 -30.00 %
950,000.00 15.79 %

21,520,277.22

22,058,215.34 18,188,223.33

21,491,500.00

12,155,910.00

26,708,091.00 26,704,872.00

28,069,900.00

12,155,910.00
34,350,881.45

26,708,091.00 26,704,872.00
49,905,729.04 45,511,974.37

28,069,900.00
50,328,900.00

ป 2562
70,000.00
1,100,000.00
21,861,500.00

0.11

%

28,100,000.00
28,100,000.00
50,701,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น

50,701,000 บาท แยกเปน

รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีบํารุงทองที่
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีปาย
ประมาณการไวสูงกวารายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาปรับการผิดสัญญา
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
คาขายแบบแปลน
ประมาณการไวต่ํากวารายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

รวม
จํานวน

166,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

รวม
จํานวน

62,000 บาท
2,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

500 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

3,000 บาท

จํานวน

1,500 บาท

รวม
จํานวน

450,000 บาท
450,000 บาท

รวม
จํานวน

61,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

1,000 บาท
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หมวดรายไดจากทุน
คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีสุรา
ประมาณการไวต่ํากวารายรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
ภาษีสรรพสามิต
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาภาคหลวงแร
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาภาคหลวงปโตรเลียม
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา
ประมาณการไวใกลเคียงกับรับจริงในปงบประมาณที่ผานมา

รวม
จํานวน

500 บาท
500 บาท

รวม
จํานวน

21,861,500 บาท
500,000 บาท

จํานวน

9,100,000 บาท

จํานวน

4,500,000 บาท

จํานวน

260,000 บาท

จํานวน

1,000,000 บาท

จํานวน

5,200,000 บาท

จํานวน

1,500 บาท

จํานวน

130,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

1,100,000 บาท

รวม
จํานวน

28,100,000 บาท
28,100,000 บาท

รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ป 2559
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง
นายก
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวน
ตําบล
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง)

รายจายจริง
ป 2560

ป 2561

ประมาณการ
ป 2561
ยอดตาง
(%)

ป 2562

514,080.00
42,120.00

514,080.00
42,120.00

428,400.00
35,100.00

514,080.00
42,120.00

0 %
0 %

514,080
42,120

42,120.00
86,400.00

42,120.00
86,400.00

35,100.00
72,000.00

42,120.00
86,400.00

0 %
0 %

42,120
86,400

2,729,264.00

2,750,400.00

2,187,483.00

2,750,400.00

0 %

2,750,400

3,413,984.00

3,435,120.00

2,758,083.00

3,435,120.00

3,435,120
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เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจัดจางพนักงานจางเหมา
บริการ (คนงานทั่วไป)
โครงการจัดจางพนักงานจางเหมา
บริการ (พนักงานขับรถดับเพลิง)

1,868,592.00
73,238.00
111,638.00
363,600.00
61,785.00
2,478,853.00
5,892,837.00

1,990,350.00
84,000.00
126,000.00
373,920.00
60,000.00
2,634,270.00
6,069,390.00

1,782,214.00
70,000.00
105,000.00
353,980.00
51,052.00
2,362,246.00
5,120,329.00

2,225,760.00 13.46 %
84,000.00
0 %
126,000.00
0 %
492,600.00 -17.78 %
72,000.00 -37.5 %
3,000,360.00
6,435,480.00

2,525,320
84,000
126,000
405,000
45,000
3,185,320
6,620,440

193,610.00

184,146.00

25,200.00

255,500.00 111.35 %

540,000

188,350.00
38,370.00
420,330.00

197,600.00
33,850.00
415,596.00

159,200.00
28,415.00
212,815.00

250,000.00
50,000.00
555,500.00

-8 %
-20 %

230,000
40,000
810,000

355,164.50
0.00
0.00

379,413.49
0.00
0.00

248,665.20
0.00
0.00

470,000.00
0.00
0.00

-100 %
100 %
100 %

0
80,000
84,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

90,000
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โครงการจัดจางพนักงานจางเหมา
บริการ (ยามรักษาความปลอดภัย)
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
คณะผูบริหารและสมาชิกสภา
คาใชจายในการเลือกตั้ง
คาใชจายในโครงการจัดทําวารสารผล
การปฏิบัติงานองคการบริหารสวน
ตําบล
คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง ประจําป 2559

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

84,000

45,600.00

56,700.00

25,200.00

90,000.00

0 %

90,000

139,883.00
0.00

0.00
216,692.00

185,476.00
0.00

280,000.00
0.00

0.00
40,000.00

0.00
40,000.00

0.00
40,000.00

15,780.00

0.00

0.00

-14.29

%
0 %

240,000
0

700,000.00 -21.43 %
40,000.00 -100 %

550,000
0

0.00

0 %

0
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คาใชจายในโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล และพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง ประจําป 2560
คาใชจายในโครงการอบรมผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบลสูประชาคมอาเซียน
(ASEAN)
คาใชจายในโครงการอบรมพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสาร
โครงการจัดทําวารสารผลการปฏิบัติ
งานองคการบริหารสวนตําบล
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ผูนําชุมชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล พนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจาง
โครงการอบรมใหความรูพระราช
บัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน

0.00

57,850.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

144,393.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

15,200.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

0.00

0.00

10,500.00

30,000.00 -100 %

0

34,425.20
630,852.70

70,615.35
980,863.84

92,599.80
602,441.00

100,000.00
1,740,000.00

-10 %

90,000
1,388,000

99,608.00

57,371.00

44,519.00

100,000.00

-10 %

90,000
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วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่น
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
คาบริการโทรศัพท
คาบริการไปรษณีย
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบมีลูกลอ
แบบ 40 ชองวาง

20,212.00
56,194.50
74,433.00
25,000.00
0.00
0.00
33,560.00
0.00
309,007.50

17,297.00
8,400.00
250,000.00
7,000.00
0.00
0.00
46,660.00
0.00
386,728.00

24,743.00
3,210.00
66,478.00
0.00
0.00
3,744.00
22,405.00
0.00
165,099.00

30,000.00
40,000.00
250,000.00
30,000.00
10,000.00
10,000.00
80,000.00
20,000.00
570,000.00

0
0
0
0
0
0
0
-50

%
%
%
%
%
%
%
%

30,000
40,000
250,000
30,000
10,000
10,000
80,000
10,000
550,000

228,400.67
2,880.00
1,902.46
391.00
97,635.36
331,209.49
1,691,399.69

208,600.10
3,185.00
1,266.88
228.00
97,279.91
310,559.89
2,093,747.73

189,995.88
4,255.00
0.00
160.00
80,930.58
275,341.46
1,255,696.46

250,000.00
24,000.00
6,000.00
6,000.00
98,000.00
384,000.00
3,249,500.00

0
0
0
0
0

%
%
%
%
%

250,000
24,000
6,000
6,000
98,000
384,000
3,132,000

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0
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คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด 2 บาน เปด
มือจัดเขาควาย (มอก.)
คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารตั้งโตะ A3 แบบ
15 ลิ้นชัก
คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง
คาจัดซื้อโตะประชุมกลุม 10-12 ที่นั่ง
คาจัดซื้อโตะประชุมแบบตรง หนาโฟ
เมกาลายไมโครงเหล็ก
จัดซื้อชุดโตะรับแขก
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
จัดซื้อโตะตั้งคอมพิวเตอร ชนิด 2
ลิ้นชัก
ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
โตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอี้
โตะประชุมแบบตรง หนาโฟเมกาลาย
ไม
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)
ขนาด 40 นิ้ว

0.00

7,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

4,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
5,200.00
14,000.00
29,400.00

6,600.00
5,200.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0

%
%
%
%

0
0
0
0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6,000.00 -100 %
16,000.00 -100 %
3,500.00 -100 %

0
0
0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00 100 %
0.00 100 %
29,400.00 -100 %

6,200
2,500
0

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI
Lumens
คาจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา
ขนาดเสนทแยงมุม 150 นิ้ว
คาจัดซื้อจอรับภาพโปรเจคเตอร (ขาตั้ง)

คาจัดซื้อโทรโขง
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง
จัดซื้อตูลําโพงเอนกประสงค
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED สี แบบ Network
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
สํานักงาน
จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา

0.00

31,200.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

19,000.00

0.00

0.00

0 %

0

4,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
3,800.00
0.00
26,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0
0.00
0
0.00 100
0.00
0
16,600.00 -100

%
%
%
%
%

0
0
30,300
0
0

0.00

0 %

0

0.00

0 %

0

0.00

22,000.00 -100 %

0

0.00

0.00

16,000.00 -100 %

0

0.00
0.00

0.00
0.00

20,000.00 -100 %
11,600.00 -100 %

0
0
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คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั
ประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ
รวมรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
รวมงานบริหารทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

130,560.00
209,410.00
209,410.00

0.00
129,800.00
129,800.00

0.00
0.00
0.00

380,000.00 -100 %
521,100.00
521,100.00

0
39,000
39,000

181,455.00
0.00

25,000.00
0.00

0.00
0.00

25,000.00 -100 %
0.00 100 %

0
25,000

181,455.00
181,455.00
7,975,101.69

25,000.00
25,000.00
8,317,937.73

0.00
0.00
6,376,025.46

1,073,245.00
0.00
42,000.00
53,266.00
11,333.00
1,179,844.00
1,179,844.00

1,109,100.00
0.00
42,000.00
112,800.00
24,000.00
1,287,900.00
1,287,900.00

1,111,640.00
6,000.00
35,000.00
89,570.00
21,730.00
1,263,940.00
1,263,940.00

25,000.00
25,000.00
10,231,080.00

1,711,740.00 1.68 %
42,840.00 -100 %
42,000.00
0 %
132,000.00
-8 %
24,000.00
0 %
1,952,580.00
1,952,580.00

25,000
25,000
9,816,440

1,740,540
0
42,000
121,440
24,000
1,927,980
1,927,980

25

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

88,050.00

170,000.00

0.00

72,000.00
11,030.00
171,080.00

48,000.00
18,400.00
236,400.00

30,000.00
28,950.00
58,950.00

2,720.00
0.00

0.00
0.00

2,550.00
0.00

68,804.00
0.00

0.00
59,456.00

300,000.00

200,000.00

170,000.00 -100 %
72,000.00
35,000.00
277,000.00

0

-50 %
0 %

36,000
35,000
71,000

60,000.00 -100 %
0.00 100 %

0
60,000

51,252.00
0.00

70,000.00
0.00

0 %
0 %

70,000
0

0.00

0.00

0 %

0
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คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
การจัดเก็บรายไดและบริการภาษี
เคลื่อนที่
โครงการสงเสริมการจัดเก็บรายไดและ
บริการภาษีเคลื่อนที่
โครงการอบรมการตรวจงานจาง
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน

19,925.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

1,645.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

3,310.00

5,000.00

0 %

5,000

0.00
1,500.00
392,949.00

0.00
42,200.00
303,301.00

0.00
2,800.00
59,912.00

10,000.00 -100 %
50,000.00
0 %
195,000.00

0
50,000
185,000

38,472.00
36,560.00
75,032.00

62,959.05
39,840.00
102,799.05

21,362.00
39,572.00
60,934.00

80,000.00
40,000.00
120,000.00

0 %
0 %

80,000
40,000
120,000

6,370.00
6,370.00
645,431.00

3,016.00
3,016.00
645,516.05

4,761.00
4,761.00
184,557.00

15,000.00
15,000.00
607,000.00

0 %

15,000
15,000
391,000
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อเครื่องโทรศัพท
คาจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ
ธรรมดา
คาจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบมีลูกลอ
แบบ 40 ชองวาง
คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง
โตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอี้
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว)
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED สีแบบ Network
คาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800
VA
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

0.00
0.00

3,000.00
18,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00

9,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00

20,800.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
100 %

0
2,500

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

12,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

12,400.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

74,400.00
74,400.00

50,800.00
50,800.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2,500
2,500
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งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
รวมรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

51,977.00
51,977.00
51,977.00
1,951,652.00
9,926,753.69

0.00
0.00
0.00
1,984,216.05
10,302,153.78

0.00
0.00
0.00
1,448,497.00
7,824,522.46

0.00
0.00
0.00
2,559,580.00
12,790,660.00

499,699.00
18,000.00
0.00
0.00
517,699.00
517,699.00

241,210.00
1,800.00
0.00
0.00
243,010.00
243,010.00

258,740.00
10,650.00
0.00
0.00
269,390.00
269,390.00

523,980.00
20,820.00
0.00
0.00
544,800.00
544,800.00

0 %

-23.38

%
-38.33 %
100 %
100 %

0
0
0
2,321,480
12,137,920

401,460
12,840
108,000
12,000
534,300
534,300
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมซอม
แผนการปองกันสาธารณภัย
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมปองกัน
และลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสําคัญ
ประจําป 2559
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรม
ฝกอบรม อปพร. รุนที่ 3
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรม
ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนตําบลกุดพิมาน
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมรณรงค
ขับขี่ปลอดภัยและใหความรูเรื่องความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน

41,110.00

18,200.00

25,200.00

43,700.00 -100 %

0

41,110.00

18,200.00

25,200.00

43,700.00

0

37,760.00

49,000.00

0.00

0.00

0 %

0

32,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

334,015.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

294,300.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

19,720.00

0.00

0.00

0 %

0
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คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมรณรงค
ใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในชวง
เทศกาลปใหมและสงกรานต
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมรณรงค
ปองกันไฟปาและเผาหญาในแปลงนา
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมวัน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
ตําบลกุดพิมาน
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมวัน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
แหงชาติ (อปพร.)
อบต.กุดพิมาน ประจําป 2559
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมให
ความรูเด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณ
ภัยทั่วไป
โครงการจัดงานรณรงคขับขี่ปลอดภัย
โครงการจัดงานวันอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน
โครงการฝกอบรมขับขี่ปลอดภัยและให
ความรูเรื่องความปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน

0.00

34,720.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

19,880.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

18,000.00

0.00

0.00

0 %

0

19,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

19,670.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
13,540.00

20,000.00 -100 %
20,000.00
0 %

0
20,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

20,000
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โครงการฝกอบรมซอมแผนการปองกัน
สาธารณภัย
โครงการฝกอบรมเพิม่ ศักยภาพอปพร.
โครงการฝกอบรมเพิม่ ศักยภาพ อปพร.
(ฝกทบทวน)
โครงการฝกอบรมใหความรูเด็กใน
โรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป
โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องการใช
วัสดุอุปกรณกูชีพกูภัย
โครงการรณรงคใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหมและ
สงกรานต
โครงการรณรงคปอ งกันไฟปาและเผา
หญาในแปลงนา
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุอื่น
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

0.00

0.00

0.00

40,000.00

25 %

50,000

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
288,945.00

0.00 100 %
300,000.00 -100 %

250,000
0

0.00

0.00

0.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00

0.00

29,800.00

30,000.00

0 %

30,000

0.00

0.00

26,280.00

40,000.00

0 %

40,000

0.00

0.00

19,640.00

20,000.00

0 %

20,000

0.00
423,675.00

129,260.00
584,550.00

0.00
378,205.00

0.00
490,000.00

0 %

0
450,000

67,200.00
0.00
0.00
67,200.00
531,985.00

0.00
16,000.00
149,340.00
165,340.00
768,090.00

0.00
0.00
0.00
0.00
403,405.00

0.00
0.00
0.00
0.00
533,700.00

0 %
0 %
0 %

0
0
0
0
450,000
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งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารแบบมีลูกลอ
แบบ 40 ชองวาง
คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปด
มือจับชนิดเขาควาย (มอก.)
คาจัดซื้อตูเก็บเอกสารตั้งโตะ A3 แบบ
15 ลิ้นชัก
คาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง
คาจัดซื้อโตะทํางานระดับ 3-6
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
คาจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดประจําที่ 10
วัตต ติดรถยนตบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค
ขนาด 10
วัตต จํานวน 1 ชุด พรอมอุปกรณและ
ติดตั้ง
คาจัดซื้อวิทยุสื่อสารและแบตเตอรี่วิทยุ
สื่อสารและเสาสงสัญญาณ ชนิดมือถือ
5 วัตต

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

5,200.00
4,900.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00

28,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

300,000.00

0.00

0.00

0 %

0
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว)
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก(Inkjet
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A
ครุภัณฑอื่น
คาจัดซื้อชุดดับเพลิงภายนอกอาคาร
พรอมอุปกรณประกอบ
คาจัดซื้อปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
แบบโปรง
คาจัดซื้อไฟไซเรนติดหลังคารถทรง
แคปซูลใหญพรอมติดตั้ง
คาจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดผาใบสีแดง
ขนาด 1.5 นิ้ว
คาจัดซื้อสายดับเพลิงชนิดผาใบสีแดง
ขนาด 2.5 นิ้ว
คาจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง หัวฉีดดามปน
ชนิดอัลลอยด
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

29,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

8,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

76,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

12,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0 %

0

60,600.00
60,600.00

497,000.00
497,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0
0
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งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
รวมรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

19,906.00
19,906.00
19,906.00
1,130,190.00

0.00
0.00
0.00
1,508,100.00

0.00
0.00
0.00
672,795.00

0.00
0.00
0.00
1,078,500.00

1,130,190.00

1,508,100.00

672,795.00

1,078,500.00

715,972.00
7,190.00
42,000.00
26,640.00
0.00
791,802.00
791,802.00

2,048,759.00
0.00
42,000.00
262,440.00
43,140.00
2,396,339.00
2,396,339.00

656,280.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
691,280.00
691,280.00

0 %

786,300.00 8.29 %
0.00
0 %
42,000.00
0 %
0.00
0 %
0.00
0 %
828,300.00
828,300.00

0
0
0
984,300
984,300

851,490
0
42,000
0
0
893,490
893,490
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายโครงการอบรมปกปองสถาบัน
ของชาติ และศึกษาดูงานพระราช
กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ประจําป 2560

169,970.00

180,390.00

0.00

203,000.00 -100 %

36,000.00
0.00
205,970.00

36,000.00
55,005.50
271,395.50

27,000.00
0.00
27,000.00

7,706.00
0.00

18,258.00
0.00

5,884.00
0.00

0.00

299,960.00

0.00

0.00

0 %

0

22,827.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

178,750.00

0.00

0.00

0 %

0

41,500.00
9,500.00
254,000.00

0

1.2 %
-47.37 %

42,000
5,000
47,000

20,000.00 -100 %
0.00 100 %

0
20,000
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คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถฯ
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ประจําป 2560
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
โครงการจัดงานถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ทองถิ่น คณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการ
บริหารจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย

59,953.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

22,280.00

0.00

0.00

0 %

0

72,892.00
0.00

0.00
50,100.00

95,276.00
0.00

100,000.00
0.00

20 %
0 %

120,000
0

0.00

174,560.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

1,800.00
165,178.00

3,750.00
747,658.00

0.00
101,160.00

30,000.00
150,000.00

0 %

30,000
420,000
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
รวมคาสาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
คาจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปด
คาจัดซื้อโตะหมูบูชา หมู 9
คาซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 15 ลิ้นชัก
จัดซื้อเกาอี้สํานักงานหุมดวยหนัง PVC
จัดซื้อคูลเลอรน้ํา
จัดซื้อชั้นเอนกประสงค ชนิด 6 ชอง
จัดซื้อตูเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ชนิด 2 ชั้น

105,615.00
49,392.00
0.00
155,007.00

45,114.00
49,986.00
19,900.00
115,000.00

27,230.00
49,994.00
0.00
77,224.00

50,000.00
50,000.00
20,000.00
120,000.00

0 %
0 %
25 %

50,000
50,000
25,000
125,000

0.00
1,254.00
1,254.00
527,409.00

0.00
2,240.00
2,240.00
1,136,293.50

0.00
1,304.00
1,304.00
206,688.00

10,000.00
5,000.00
15,000.00
539,000.00

20 %
0 %

12,000
5,000
17,000
609,000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

14,000.00
9,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
9,800.00
18,900.00
13,000.00
0.00
16,800.00

0.00
0.00
3,500.00
9,800.00
18,900.00
13,000.00
16,000.00
16,800.00

0
0
-100
-100
-100
-100
-100
-100

%
%
%
%
%
%
%
%

0
0
0
0
0
0
0
0
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จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
ชนิด 3 ชั้น
จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ชั้น
จัดซื้อโตะคอมพิวเตอรเคลือบโฟเมกา
จัดซื้อโตะทํางาน ระดับ 3 - 6
ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
คาจัดซื้อเครื่องเลน DVD
คาจัดซื้อโทรทัศน แอลอีดี (LED TV)
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด
LED ขาวดํา (18 หนา/นาที)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1
จัดซื้อเครื่องพิมพ MULTIFUNCTION
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

0.00

0.00

19,600.00

19,600.00 -100 %

0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
6,800.00
0.00

5,400.00 -100 %
6,800.00 -100 %
17,000.00 -100 %

0
0
0

0.00
0.00

14,000.00
105,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

19,800.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

22,000.00 -100 %

0

0.00
0.00
19,800.00
19,800.00

0.00
0.00
142,900.00
142,900.00

0.00
0.00
84,900.00
84,900.00

17,000.00 -100 %
5,800.00 -100 %
171,600.00
171,600.00

0
0
0
0
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งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
รวมรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินวิทยฐานะ
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน

111,412.00
111,412.00
111,412.00
1,450,423.00

0.00
0.00
0.00
3,675,532.50

0.00
0.00
0.00
982,868.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,038,420.00
0.00
225,990.00
32,260.00
1,296,670.00
1,296,670.00

0.00
0.00

0.00
0.00

23,700.00
23,700.00

0.00
0.00
0.00
1,538,900.00

0 %

0
0
0
1,502,490

1,397,520.00 5.62 %
0.00 100 %
324,000.00 -7.41 %
40,970.00 17.16 %
1,762,490.00
1,762,490.00

1,476,040
84,000
300,000
48,000
1,908,040
1,908,040

90,000.00
90,000.00

0 %

90,000
90,000
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คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก
อนุบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00

0.00

0.00

610,000.00

202,300.00

0.00

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

0.00

0.00

149,600.00

0.00

588,000.00

0.00

0.00

0 %

0

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาเครื่องแบบนักเรียน)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาหนังสือเรียน)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (คาอุปกรณการเรียน)
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (สําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน)
รวมคาใชสอย

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

45,150

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

31,500

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

21,000

0.00

0.00

442,000.00

455,700.00 29.03 %

588,000

610,000.00

790,300.00

591,600.00

655,300.00

871,550

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

50,000.00 -100 %
0.00

0

0 %

0

149,600.00 10.23 %

164,900
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คาวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม)
วัสดุอื่น
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
อาคารตางๆ
โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดกุดพิมาน

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5 ศูนย

รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน)
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

0.00
1,295,890.54
1,295,890.54
1,905,890.54

0.00
1,248,715.56
1,248,715.56
2,039,015.56

739,291.16
0.00
739,291.16
1,354,591.16

1,377,700.00
0.00
1,377,700.00
2,123,000.00

0.00

93,300.00

0.00

186,916.00
186,916.00
186,916.00

0.00
93,300.00
93,300.00

0.00
0.00
0.00

2,464,000.00
0.00

2,463,000.00
0.00

2,464,000.00
2,464,000.00
4,556,806.54

2,463,000.00
2,463,000.00
4,595,315.56

-16.55

%
0 %

1,149,720
0
1,149,720
2,111,270

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00

0 %

0
0
0

2,442,000.00
0.00

2,500,000.00 -100 %
0.00 100 %

0
2,400,000

2,442,000.00
2,442,000.00
5,093,261.16

2,500,000.00
2,500,000.00
6,385,490.00

2,400,000
2,400,000
6,419,310
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการประกวดสวดมนตหมู
สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานศึกษาไมกําหนดระดับ
รวมแผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

30,000

0.00

0.00

44,850.00

50,000.00

0 %

50,000

0.00
0.00
0.00
6,007,229.54

0.00
0.00
0.00
8,270,848.06

44,850.00
44,850.00
44,850.00
6,120,979.16

50,000.00
50,000.00
50,000.00
7,974,390.00

0.00
0.00
0.00
0.00

101,760.00
0.00
101,760.00
101,760.00

178,140.00
0.00
178,140.00
178,140.00

279,640.00
42,000.00
321,640.00
321,640.00

80,000
80,000
80,000
8,001,800

196.55

%
0 %

829,260
42,000
871,260
871,260
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมปองกัน
ควบคุมโรคไขเลือดออก
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรม
เพศศึกษาแกเด็ก เยาวชน
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมอบรมพัฒนา
ศักยภาพผูนําเครือขายดานอนามัยชุมชน

โครงการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก

โครงการใหความรูเพศศึกษา
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย

0.00

17,000.00

0.00

50,000.00 -100 %

0

0.00
0.00
0.00

11,700.00
0.00
28,700.00

17,550.00
2,900.00
20,450.00

50,000.00
5,000.00
105,000.00

-40 %
0 %

30,000
5,000
35,000

159,800.00
0.00

193,994.00
0.00

143,000.00
0.00

200,000.00 -100 %
0.00 100 %

0
20,000

0.00

25,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

28,047.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

299,400.00

0.00

0.00

0 %

0

25,520.00
22,039.90
0.00
207,359.90

0.00
0.00
6,720.00
553,661.00

0.00
0.00
0.00
143,000.00

0.00
0.00
30,000.00
230,000.00

0 %
0 %
-33.33 %

0
0
20,000
40,000
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภณ
ั ฑการเกษตร
จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน
รวมคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

9,793.00
0.00
10,551.00
139,500.00
159,844.00
367,203.90

9,853.00
13,450.00
0.00
56,000.00
79,303.00
661,664.00

0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
253,450.00

10,000.00 -100 %
30,000.00 -100 %
20,000.00 -50 %
100,000.00 -90 %
160,000.00
495,000.00

0
0
10,000
10,000
20,000
95,000

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

59,000.00
59,000.00
59,000.00

59,000.00 -100 %
59,000.00
59,000.00

0
0
0

112,500.00
112,500.00
112,500.00
479,703.90

112,500.00
112,500.00
112,500.00
875,924.00

112,500.00
112,500.00
112,500.00
603,090.00

112,500.00 -100 %
112,500.00
112,500.00
988,140.00

0
0
0
966,260
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน
ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬา
ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํา
เครือขายดานอนามัยชุมชน
โครงการอบรมใหความรูเรื่องเพศศึกษา
แกเด็ก เยาวชน
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

0.00

0.00

79,042.00

80,000.00

0 %

80,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

120,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

250,000

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

79,042.00
79,042.00

115,000.00
115,000.00

-14.29

%

30,000
480,000
480,000
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งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อื่น
รวมแผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

300,000.00 -100 %
0.00 100 %

0
112,500

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
79,042.00

0.00
300,000.00
300,000.00
415,000.00

300,000
412,500
412,500
892,500

479,703.90

875,924.00

682,132.00

1,403,140.00

1,858,760

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

782,810.00
35,880.00
3,975.00
822,665.00
822,665.00

753,586.00
103,500.00
16,065.00
873,151.00
873,151.00

894,000.00 13.22 %
138,000.00
8 %
21,420.00 -25.77 %
1,053,420.00
1,053,420.00

1,012,200
149,040
15,900
1,177,140
1,177,140

100 %
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมคาตอบแทน
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน

คาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
คาจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3 – 6

จัดซื้อพัดลมติดผนัง
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ MULTIFUNCTION
รวมคาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

0.00

71,760.00

0.00

86,000.00 -100 %

0

0.00
0.00

71,760.00
71,760.00

0.00
0.00

86,000.00
86,000.00

0
0

0.00
0.00
0.00

36,000.00
4,900.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0 %
0.00
0 %
8,400.00 -100 %

0
0
0

0.00
0.00

0.00
40,900.00

0.00
0.00

17,000.00 -100 %
25,400.00

0
0

0.00

93,000.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

93,000.00
133,900.00
1,028,325.00

0.00
0.00
873,151.00

0.00
25,400.00
1,164,820.00

0 %

0
0
0
1,177,140
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมคาตอบแทน
รวมงบดําเนินงาน
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
รวมรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

827,820.00
138,000.00
19,635.00
985,455.00
985,455.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0 %
0 %
0 %

0
0
0
0
0

79,390.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

79,390.00
79,390.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

50,659.00
50,659.00
50,659.00
1,115,504.00
1,115,504.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,028,325.00

0.00
0.00
0.00
0.00
873,151.00

0.00
0.00
0.00
0.00
1,164,820.00

0
0
0 %

0
0
0
0
1,177,140

49

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เงินประจําตําแหนง
คาตอบแทนพนักงานจาง
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
รวมคาตอบแทน

530,469.00
42,000.00
263,400.00
48,000.00

392,700.00
42,000.00
273,960.00
43,140.00

345,540.00
35,000.00
425,778.00
59,567.00
865,885.00
865,885.00

1,015,560.00 -1.93 %
42,000.00
0 %
561,000.00 3.53 %
132,120.00
- %
35.1
3
1,750,680.00
1,750,680.00

883,869.00
883,869.00

751,800.00
751,800.00

70,790.00
0.00
0.00
70,790.00

1,704,500
1,704,500

96,500.00

37,800.00

229,000.00 -34.5 %

150,000

0.00
0.00
96,500.00

0.00
0.00
37,800.00

0.00
0.00
229,000.00

24,000
15,000
189,000

100 %
100 %

996,000
42,000
580,800
85,700
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
เชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
โครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตําบล
กุดพิมาน
โครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตําบล
กุดพิมาน
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุกอสราง

12,600.00
0.00

19,360.00
0.00

0.00
0.00

100,000.00 -100 %
0.00 100 %

0
80,000

17,404.00
0.00

0.00
30,120.00

9,600.00
0.00

50,000.00
0.00

0 %
0 %

50,000
0

0.00

0.00

146,218.00

300,000.00

-50 %

150,000

68,086.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

12,934.62
111,024.62

296,558.10
346,038.10

10,650.00
166,468.00

300,000.00
750,000.00

0 %

300,000
580,000

17,800.00
109,530.00
46,901.00

7,962.00
110,775.00
149,650.00

9,340.00
0.00
8,500.00

50,000.00
0 %
150,000.00 -20 %
50,000.00 188.8 %

50,000
120,000
144,400
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วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุการเกษตร
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
สําหรับงานประมวลผล
คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไมนอย
กวา 18.5 นิ้ว)
คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet
Printer) สําหรับกระดาษขนาด A

เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
เครื่องพิมพ
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมคาครุภัณฑ

0.00
34,462.00
15,677.00
2,960.00
227,330.00
409,144.62

0.00
70,000.00
14,900.00
0.00
353,287.00
795,825.10

0.00
28,110.00
0.00
5,150.00
51,100.00
255,368.00

50,000.00
100,000.00
30,000.00
20,000.00
450,000.00
1,429,000.00

21,000.00

0.00

0.00

29,000.00

0.00

8,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,500.00

0
0
0
0

%
%
%
%

50,000
100,000
30,000
20,000
514,400
1,283,400

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 100
0.00 100
0.00 100
200,000.00 -100
200,000.00

%
%
%
%

30,000
21,000
7,900
0
58,900
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คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
เงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให
ไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
คาออกแบบ คาควบคุมงาน
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
รวมรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

50,000

0.00
0.00
58,500.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
200,000.00

100 %

60,000
110,000
168,900

50,947.00
50,947.00
50,947.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0 %

0
0
0

1,092,401.35
1,092,401.35
1,092,401.35
2,494,861.97

15,600.94
15,600.94
15,600.94
1,563,226.04

0.00
0.00
0.00
1,121,253.00

0.00
0.00
0.00
3,379,680.00

0 %

0
0
0
3,156,800

53

งานไฟฟาถนน
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟาถนน
งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจัดจางเหมาบริการเก็บขยะมูล
ฝอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการปรับปรุงบอขยะ
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่ทองถิ่นและผูนําชุมชนดาน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
โครงการรณรงคสงเสริมการคัดแยก
ขยะ
โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

75,207.21
75,207.21
75,207.21
75,207.21

300,000.00 -100 %
300,000.00
300,000.00
300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
246,940.00

0.00

0.00

43,040.00

50,000.00

-40 %

30,000

0.00

28,750.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0
0
0
0

100 %

168,000

100,000.00 -100 %
250,000.00 -100 %

0
0
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โครงการสงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
รวมคาใชสอย
คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
รวมคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมแผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรม
ฝกอบรมอาชีพ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

40,000

0.00

28,750.00

289,980.00

400,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
2,494,861.97

0.00
0.00
28,750.00
28,750.00
1,591,976.04

0.00
0.00
289,980.00
289,980.00
1,486,440.21

0.00
0.00
400,000.00
400,000.00
4,079,680.00

100 %

50,000
50,000
288,000
288,000
3,444,800

0.00

20,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

65,671.00

0.00

0.00

0 %

0

238,000
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คาใชจายในโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
แผนพัฒนา
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรมสราง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
คาใชจายในโครงการฝกอบรมศึกษาดู
งานเพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติงานดานการสงเสริมอาชีพรายได
ของผูบริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ผูนํา
ชุมชน ผูปกครอง ทองที่ ตัวแทน
หนวยงานราชการในพื้นที่และตัวแทน
กลุม/ชมรมในพื้นที่
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

0.00

20,448.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

18,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

394,800.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00

519,919.00
519,919.00
519,919.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0
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งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรม
ฝกอบรมอาชีพ
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผน
ชุมชน
คาใชจายในโครงการสรางพลเมืองดีวิธี
ประชาธิปไตย
โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ
โครงการปองกันและแกปญหายาเสพติด

โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสราง
รายได
โครงการสนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา
โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน
เขมแข็ง
โครงการอบรมกฎหมายนารูเพื่อ
ประชาชน

22,360.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

29,200.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

17,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

31,002.00
40,080.00
12,152.00

100,000.00 -100 %
50,000.00
0 %
50,000.00
0 %

0
50,000
50,000

0.00

0.00

16,250.00

30,000.00

0 %

30,000

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0 %

30,000

0.00

0.00

0.00

40,000.00

0 %

40,000
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โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาจิตใจ
ผูสูงอายุ
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็ง
ชุมชน
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม
แขงขันกีฬากุดพิมานตานยาเสพติด
ประจําป 2559
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม
แขงขันกีฬากุดพิมานตานยาเสพติด
ประจําป 2560
โครงการ/กิจกรรมเยาวชนยุคใหม
หางไกลยาเสพติดตําบลกุดพิมาน
โครงการจัดการแขงขันกีฬาและการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา

0.00

0.00

0.00

100,000.00

0 %

100,000

68,560.00
68,560.00
68,560.00

0.00
0.00
0.00

99,484.00
99,484.00
99,484.00

400,000.00
400,000.00
400,000.00

300,000
300,000
300,000

68,560.00

519,919.00

99,484.00

400,000.00

300,000

197,100.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

191,003.00

0.00

0.00

0 %

0

76,681.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

346,463.00

350,000.00

- %
28.57

250,000
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โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
โครงการอบรมพัฒนาทักษะดานกีฬา
แกเยาวชน
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
อาคารตาง ๆ
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางลานกีฬา
หมูบาน หมูที่ 11 บานโนนสะอาด
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางลานกีฬา
หมูบาน หมูที่ 6 บานไร
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมงาน
บวงสรวงทาวสุรนารีอําเภอดานขุนทด

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00 100 %
10,000.00 -100 %

100,000
0

273,781.00
273,781.00

191,003.00
191,003.00

346,463.00
346,463.00

360,000.00
360,000.00

0.00

0.00

178,000.00

180,000.00 -100 %

0

0.00

0.00

178,000.00

180,000.00 -100 %

0

0.00
0.00
273,781.00

0.00
0.00
191,003.00

356,000.00
356,000.00
702,463.00

360,000.00
360,000.00
720,000.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

350,000
350,000

0
0
350,000

0 %

0
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คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมงาน
สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจําป
2559
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมงาน
สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจําป
2560
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
ประจําป 2560
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม
สงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
ประจําป 2559
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรมสืบ
สานประเพณีลอยกระทง ประจําป
2559
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
โครงการจัดงานบวงสรวงทาวสุรนารี
โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภช
พระบรมสารีริกธาตุ

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

49,428.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0 %

0

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

140,240.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

59,968.00

60,000.00

0 %

60,000

0.00

0.00

0.00

60,000.00

0 %

60,000

0.00
0.00

0.00
0.00

11,400.00
49,528.00

20,000.00
50,000.00

0 %
0 %

20,000
50,000
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โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง
โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและ
การจัดรูปแบบทางรัฐพิธี
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ
ทองเที่ยว
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

0.00

0.00

135,195.00

150,000.00

0 %

150,000

0.00

0.00

24,370.00

50,000.00

20 %

60,000

0.00

0.00

0.00

20,000.00 -100 %

0

230,240.00
230,240.00
230,240.00

90,428.00
90,428.00
90,428.00

280,461.00
280,461.00
280,461.00

410,000.00
410,000.00
410,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00

504,021.00

281,431.00

982,924.00

1,180,000.00

400,000
400,000
400,000

0 %

50,000
50,000
50,000
50,000
800,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
กอสรางถนนหินคลุก บานโนนเจริญ
หมูที่ 15 ถนนหินคลุกสายเดิ่นมาบ ฟารมหมู
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานถนนหักใหญ หมูที่ 1 สาย
บานนายไพฑูรย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานถนนหักใหญ หมูที่ 1 สาย
บานนายแรม-คลองสงน้ํา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนเจริญ หมูที่ 15 ซอย
บานนายเปยก-นายตั้ง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนสงา หมูที่ 2 สายบาน
นายณัฐวุฒิ

246,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

90,400

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

114,200

0.00

214,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

230,900
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนสะอาด หมูที่ 11 ซอย
เขาวัดโนนสะอาด
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนสะอาด หมูที่ 11 ซอย
บานนายดาง-นางสนุน
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโนนสะอาด หมูที่ 11 ซอย
บานนายฤทธิ์ สูดขุนทด
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานไร หมูที่ 6 สายบานนาง
รวม-นานางประณีต
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานโสมนอยพัฒนา หมูที่ 14
สายนางแดง-ถนนลาดยาง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองกระเทียมเหนือ หมูที่
3 ซอยบานผูใหญเจียม-บานนางลอม
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองกระเทียมเหนือ หมูที่
3 ซอยบานนางหวาน

0.00

239,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

108,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

144,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

292,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

243,000

0.00

117,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

123,500.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานหนองกระเทียมเหนือ หมูที่
3 ซอยบานนายจวบ-บานนายไสว
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 14 บานโสมนอยพัฒนา
สายนางแดง-ถนนลาดยาง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 บานโนนเจริญ ซอย
นายเพิ่ม - นายหลอย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 15 บานโนนเจริญ ซอย
บานนางบัวคลี่
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 2 บานโนนสงา สายบาน
นายณัฐวุฒิ - บานนายเสมอ
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูที่ 9 บานดอนใหญ สายบาน
นายประนอม พาขุนทด
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบานดอนนอย หมูที่ 10
ซอยหนาวัด - บานนายประเสริฐ
คนตรง

0.00

184,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

889,000.00 -100 %

0

0.00

470,000.00

471,000.00 -100 %

0

0.00

0.00

124,000.00

126,000.00 -100 %

0

0.00

0.00

464,000.00

467,000.00 -100 %

0

0.00

102,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

468,500.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบานโสมนอยพัฒนา
หมูที่ 14 ซอยโสมนอยพัฒนา นางแดง
เลิศขุนทด – ถนนลาดยาง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมูบานหนองกระเทียม
เหนือ หมูที่ 3 สายบานนางออย –
บานนายสุวิทย
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลกุดพิมาน
โครงการกอสรางถนนคันดิน บานขุ
ขี้เหล็ก หมูที่ 5 สายนานายยก – แยก
ศูนยปฏิบัติธรรมปริสุทโธ
โครงการกอสรางถนนคันดิน บานบุ
ขี้เหล็ก หมูที่ 5 สายนานายจรัญ มรกต
เมืองปก-ที่สาธารณประโยชน
โครงการกอสรางถนนคันดิน บาน
สํานักพิมาน หมูที่ 12 สายไรนายสํา
เนียก-ไรนายไทย

โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานกุด
พิมาน หมูที่ 7 สายถนนลาดยาง-โนนขี้ตุน

0.00

540,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

226,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

433,500.00

434,000.00 -100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

380,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

131,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

276,600

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

807,400
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนน
สะอาด หมูที่ 11 สายบึงถนนหักใหญ-วัด
เชษฐา
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานสํานัก
พิมาน ม. 12 สายนายสิงหล - นางสําริด
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโสม
นอยพัฒนา หมูที่ 14 สายบานโสมนอย
พัฒนา-บานโนนสงา
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนอง
กระเทียมเหนือ หมูที่ 3 สายหนอง
กระเทียมเหนือ-บานหลุง
โครงการกอสรางถนนหินคลุก หมูที่ 3
บานหนองกระเทียมเหนือ สายหนอง
กระเทียมเหนือ - โสมนอยพัฒนา
โครงการกอสรางถนนหินคลุกเชื่อม
ระหวางตําบล บานโนนสะอาด ตําบลกุด
พิมาน-บานหนองพลวง ตําบลพันชนะ
โครงการกอสรางประปาขนาดใหญมาก
หมูที่ 9, หมูที่ 10
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต
เสริมเหล็กบานโนนสงา หมูที่ 2 ซอยบาน
นายชง – ประตูหนาวัดถนนหักใหญ

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

688,900

497,500.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

496,000

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

496,000

0.00

0.00

214,500.00

255,000.00 -100 %

0

1,100,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

3,500,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

188,500.00

0.00

0.00

0 %

0
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โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนสงา หมูที่
2 สายบานนายชง–ที่สาธารณะ
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กบานโนนสะอาด
หมูที่ 11 ซอยเขาวัดโนนสะอาด
โครงการขยายเขตประปาบานไร หมูที่6

โครงการขยายถนนคันดินบานใหมแสน
สุข หมูที่ 8 สายนานางนอย – สํานัก
สงฆหนองตองตอด
โครงการซอมสรางถนนหินคลุก บานไร
หมูที่ 6 สายบานนายประสาท-หวย
สามบาท ชวงที่ 1
โครงการซอมสรางถนนหินคลุก หมูที่
12 บานสํานักพิมาน สายหนองสะแก
– ถนนลาดยาง
โครงการซอมสรางเสริมคันบึงถนนหัก
ใหญ บานโนนสงา หมูที่ 2
โครงการติดตั้งกระจกโคงจราจร ชนิด
โพลีคารบอนเนท จํานวน 12 จุด
โครงการติดตั้งปายจราจรสะทอนแสง
จํานวน 10 จุด

0.00

427,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

168,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00
0.00

134,500.00
27,500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %
0 %

0
0

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

358,200

0.00

0.00

0.00

833,000.00 -100 %

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100 %

265,300

0.00

66,000.00 -100 %

0

0.00

45,000.00 -100 %

0
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โครงการติดตั้งไฟกระพริบจราจรพลังงาน
แผงโซลาเซลล
โครงการปรับปรุงดัดแปลงโรงจอดรถเดิม
เปนหองเอนกประสงค

โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานกระชาว หมูที่ 4 จากหนา
บานนางพัชราภรณ - หนาบานนายอยู
พวมขุนทด
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูบานกระชาว หมูที่ 4 จาก
หนาบานนางแวน เพียรขุนทด - หนา
บานนายอภิสิทธิ์ แพบขุนทด
โครงการวางทอสงน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก พรอมเสริมคันดิน จากคลองสง
น้ําคลองสามบาท - คลองสงน้ําบาน
ดอนใหญ หมูที่ 9
รวมคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0.00

0.00

0.00

120,000.00 -100 %

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

99,900.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

91,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

84,500.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

0.00

506,000.00 -100 %

0

5,533,900.00
5,533,900.00
5,533,900.00
5,533,900.00

3,591,000.00
3,591,000.00
3,591,000.00
3,591,000.00

1,706,000.00
1,706,000.00
1,706,000.00
1,706,000.00

4,212,000.00
4,212,000.00
4,212,000.00
4,212,000.00

0

4,869,900
4,869,900
4,869,900
4,869,900
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
รวมเงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมคาตอบแทน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายในโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการไถกลบตอซังขาว ขาวโพด
แทนการจุดไฟเผา
โครงการฝกอบรมทําน้ําหมักชีวภาพ
โครงการสงเสริมอาชีพเกษตร

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

355,320.00
355,320.00
355,320.00

0 %

355,320
355,320
355,320

0.00

17,000.00 -100 %

0

0.00

0.00

17,000.00

0

20,000.00

62,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0 %

0

14,800.00

25,000.00 -100 %

0

0.00
0.00

25,000.00 -100 %
50,000.00
0 %

0
50,000
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โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสงเสริมการเกษตร
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม
ทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สี
เขียว ประจําปงบประมาณ 2559
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม
ทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สี
เขียว ประจําปงบประมาณ 2560
คาใชจายตามโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษพันธุสัตวน้ํา ประจําป
งบประมาณ 2560
โครงการจัดงานปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สี
เขียวลดภาวะโลกรอน

0.00

0.00

0.00

100,000.00

-50 %

50,000

20,000.00
20,000.00
20,000.00

62,750.00
62,750.00
62,750.00

14,800.00
14,800.00
14,800.00

200,000.00
217,000.00
572,320.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

25,480.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

16,000.00

0.00

0.00

0 %

0

0.00

0.00

15,228.00

50,000.00

-20 %

40,000

100,000
100,000
455,320
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โครงการจัดงานรณรงคปลูกหญาแฝก
เฉลิมพระเกียรติ
โครงการจัดงานอนุรักษพันธุสัตวน้ํา
โครงการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา ประจําป
งบประมาณ 2559
รวมคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
รวมแผนงานการเกษตร
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
สํารองจาย
รายจายตามขอผูกพัน
โครงการสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ

0.00

0.00

360.00

10,000.00

0 %

10,000

0.00
9,500.00

0.00
0.00

21,540.00
0.00

30,000.00
0.00

0 %
0 %

30,000
0

19,500.00
19,500.00
19,500.00
39,500.00

41,480.00
41,480.00
41,480.00
104,230.00

37,128.00
37,128.00
37,128.00
51,928.00

90,000.00
90,000.00
90,000.00
662,320.00

55,935.00
0.00
0.00
66,600.00
664,599.00
174,996.00
0.00

61,668.00
10,577,600.00
2,384,600.00
72,000.00
48,229.00
174,996.00
0.00

69,360.00
9,255,400.00
2,153,600.00
60,000.00
0.00
200,000.00
0.00

80,000.00
11,565,600.00
2,707,200.00
108,000.00
500,000.00
200,000.00
0.00

80,000
80,000
80,000
535,320

12.5
8.04
11.7
0
-10
-100
100

%
%
%
%
%
%
%

90,000
12,495,600
3,024,000
108,000
450,000
0
200,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมงบกลาง
รวมแผนงานงบกลาง
รวมทุกแผนงาน

175,450.00

204,000.00

222,590.00

1,137,580.00
1,137,580.00
1,137,580.00
1,137,580.00
28,437,804.10

13,523,093.00
13,523,093.00
13,523,093.00
13,523,093.00
41,596,999.88

11,960,950.00
11,960,950.00
11,960,950.00
11,960,950.00
32,461,305.83

222,590.00 0.39 %
15,383,390.00
15,383,390.00
15,383,390.00
15,383,390.00
50,328,900.00

223,460
16,591,060
16,591,060
16,591,060
16,591,060
50,701,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารสวนตําบลกุดพิมาน
อําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 50,701,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใหแกนายกอบต. และ
รองนายกอบต. ดังนี้
- นายกอบต. เดือนละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน เปน
เงิน 244,800 บาท
- รองนายกอบต. เดือนละ 11,220 บาท จํานวน 2 คน
รวม 12 เดือน เปนเงิน 269,280 บาท
เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนคาตอบแทนประจําตําแหนงใหแกนายก
อบต. และรองนายกอบต. ดังนี้
- นายกอบต. เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือน เปน
เงิน 21,000 บาท
- รองนายกอบต. เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 คน
รวม 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท
เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพิเศษใหแกนายกอบต. และรอง
นายกอบต. ดังนี้
- นายกอบต. เดือนละ 1,750 บาท รวม 12 เดือนเปน
เงิน 21,000 บาท
- รองนายกอบต. เดือนละ 880 บาท จํานวน 2 คน
รวม 12 เดือน เปนเงิน 21,120 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

9,816,440
6,620,440
3,435,120
514,080

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแกเลขานุการนายกอบต.
เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 86,400 บาท
เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภา รองประธานสภา
สมาชิกสภาและเลขานุการสภาอบต. ดังนี้
- ประธานสภา เดือนละ 11,220 บาท รวม 12 เดือน เปน
เงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภา เดือนละ 9,180 บาท รวม 12 เดือน เปน
เงิน 110,160 บาท
- เลขานุการสภา เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน เปน
เงิน 86,400 บาท
- สมาชิกสภา เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 28 คน รวม
12 เดือน เปนเงิน 2,419,200 บาท
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 8 ตําแหนง ไดแก
1. ปลัด อบต. จํานวน 1 อัตรา
2. หัวหนาสํานักปลัด จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา
5. นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
7. นิติกร จํานวน 1 อัตรา
8. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนงปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลที่ไดรับตามระเบียบที่กําหนด เดือนละ
7,000 บาท รวม 12 เดือน เปนเงิน 84,000 บาท

จํานวน

86,400 บาท

จํานวน

2,750,400 บาท

รวม
จํานวน

3,185,320 บาท
2,525,320 บาท

จํานวน

84,000 บาท
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เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลและหัวหนาสํานักปลัดที่ไดรับตามระเบียบที่
กําหนด ดังนี้
- ปลัดอบต. ระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน
เปนเงิน 84,000 บาท
- หัวหนาสํานักปลัด ระดับตน เดือนละ 3,500 บาท รวม
12 เดือน เปนเงิน 42,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจาง จํานวน
3 ตําแหนง ไดแก
1. พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
2. คนสวน (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
3. นักการภารโรง (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ
เงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
จํานวน 3 ตําแหนง ไดแก
1. พนักงานขับรถยนต (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
2. คนสวน (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
3. นักการภารโรง (ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
(1) เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจาง คาตอบแทน อปพร. เงินตอบแทนเจาหนาที่ใน
การเลือกตั้ง เงินรางวัล คาใชจายในการคัดเลือกพนักงาน
และลูกจาง ฯลฯ จํานวน 40,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณี
พิเศษ (โบนัส) ใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางของทุก
สวนราชการ ที่ผานเกณฑการประเมินและมีสิทธิไดรับเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ จํานวน 500,000 บาท

จํานวน

126,000 บาท

จํานวน

405,000 บาท

จํานวน

45,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

3,132,000 บาท
810,000 บาท
540,000 บาท
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คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกคาเชาบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน
คณะผูบริหารและผูซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจัดจางพนักงานจางเหมาบริการ (คนงานทั่วไป)
- เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางเหมาบริการ (คนงานทั่วไป)
จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่
9 ธ.ค.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 10 ลําดับที่ 1
โครงการจัดจางพนักงานจางเหมาบริการ (พนักงานขับรถ
ดับเพลิง)
- เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางเหมาบริการ (พนักงานขับ
รถดับเพลิง) จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่
9 ธ.ค.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 11 ลําดับที่ 1
โครงการจัดจางพนักงานจางเหมาบริการ (ยามรักษาความ
ปลอดภัย)
- เพื่อจายเปนคาจางพนักงานจางเหมาบริการ (ยามรักษา
ความปลอดภัย) จํานวน 1 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันที่ 9 ธ.ค.2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 11 ลําดับที่ 2

จํานวน

230,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม

1,388,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

จํานวน

84,000 บาท
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือและขอบังคับ
ตางๆ คารับวารสารสิ่งพิมพเอกสารทางวิชาการตางๆ คาเชา
ทรัพยสิน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวทางวิทยุ
กระจายเสียงโทรทัศน หรือสิ่งพิมพตางๆ คาธรรมเนียม เชน
คาธรรมเนียมศาล เปนตน คาบริการรับใช คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตางๆ คาถายเอกสาร คาเชาเครื่องถายเอกสาร
คาจางออกแบบ คาจางทําของ คาเบี้ยประกัน คาจางฉีดพน
สารเคมี คาจางเหมาแรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จางเหมาบริการ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลง
วันที่ 16 ก.ค. 2556
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
จํานวน
(1) เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาพิมพ
เอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
คาบริการ ซึ่งจําเปนตองจายที่เกี่ยวกับการรับรองบุคคล
คณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน เยี่ยมชม ทัศนะศึกษาดูงาน
โดยตั้งจายไดไมเกินรอยละ 1 ของรายไดจริงของ
ปงบประมาณที่ลวงมาแลว (ไมรวมเงินอุดหนุน เงินกู เงินจาย
ขาดเงินสะสมและเงินที่มีผูอุทิศให ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2548) จํานวน 20,000 บาท
(2) เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้ง
ตามกฎหมาย หรือ ระเบียบ โดยจายเปนคาอาหาร คา
เครื่องดื่ม คาพิมพเอกสาร คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยง
รับรอง ซึ่งจําเปน ตองจายที่เกี่ยวกับการรับรอง ฯลฯ จํานวน
70,000 บาท

80,000 บาท

90,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของนายก
อบต. รองนายกอบต. สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง รวมทั้งผูที่ไดรับคําสั่งจากนายกอบต. ใหปฏิบัติ
หนาที่เพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจาย
เปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาบริการ
จอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพิเศษ
คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
- เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่
16 ก.ค. 2556
คาใชจายในการเลือกตั้ง
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไป การ
เลือกตั้งซอมของอบต. โดยจายเปนคาประชาสัมพันธ รณรงค
คาจัดพิมพเอกสาร บัตรเลือกตั้ง คาจัดจางทําปายประกาศ
ผลการเลือกตั้ง คาตอบแทนคณะกรรมการตางๆ คาเครื่อง
เขียนแบบพิมพ คาเชาเต็นท คาพาหนะขนสงสิ่งของ
คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณการ
เลือกตั้ง คาใชจายอื่นๆ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว3675 ลงวันที่ 6 ก.ค.
2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 189 ลําดับที่ 1
โครงการจัดทําวารสารผลการปฏิบัติงานองคการบริหารสวน
จํานวน
ตําบล
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําวารสารผลการ
ปฏิบัติงานองคการบริหารสวนตําบล
- เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 บัญญัติใหนายกองคการบริหารสวนตําบล จัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 190 ลําดับที่ 6

240,000 บาท

550,000 บาท

50,000 บาท
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โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผูนําชุมชน คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ผูนําชุมชน คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียน คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 190 ลําดับที่ 9
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา และซอมแซม รถจักรยานยนต
รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ คาบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ซอมแซมสํานักงาน หอง
ประชุม อาคารสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบ ซึ่ง
เปนรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เสาธง ธงตางๆ
กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง แบบพิมพ หนังสือพิมพ
วารสาร หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด
ถุงขยะ ผาปูโตะ ถวยชาม ชอนสอม น้ํายาลางหองน้ํา ฯลฯ
สําหรับใชกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่
ยาง หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต
เครื่องยนต เครื่องจักรกล และยานพาหนะอื่นๆ

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

90,000 บาท

รวม
จํานวน

550,000 บาท
90,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซหุงตม ฯลฯ
สําหรับยานพาหนะ เครื่องยนต หรือเครื่องจักรกล สําหรับใช
ในงานตางๆ ที่เปนกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง น้ํายาเคมีเติมเครื่อง
ดับเพลิง ชุดตรวจปสสาวะหาสารเสพติด ฯลฯ
วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม พันธุไม
ดอก ไมประดับ พันธุสัตว ปุย สารเคมีปองกันและกําจัด
ศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกตางๆ วัสดุเพาะชํา ถุงมือยาง อาหาร
สัตว ผาใบหรือ ผาพลาสติก อุปกรณในการขยายพันธุ
พืช ฯลฯ สําหรับใชในกิจการขององคการบริหารสวนตําบล
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียน
โปสเตอร พูกันและสี ฟลม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ วีดีโอ
แผนซีดี ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจาการลาง
อัดขยาย บอรดปดประกาศ ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนบันทึกขอมูล เมนบอรด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
วัสดุอื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมิเตอรน้ํา - ไฟฟา หัวเชื่อมแกส วัสดุ
ชวยเหลืองานกูภัย เชน แชลง คอน เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับอาคารสํานักงาน และอาคารสิ่ง
ปลูกสรางอื่นที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล และที่สาธารณะ
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
เพื่อจายเปนคาน้ําประปา น้ําบาดาล สําหรับที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล และอาคารสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความ
รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลและในที่สาธารณะ

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

384,000 บาท
250,000 บาท

จํานวน

24,000 บาท
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คาบริการโทรศัพท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสํานักงาน และหมายความรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากการใชบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาหมายเลข
โทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ
คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซื้อดวง
ตราไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ
คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
เพื่อจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต
(Internet) คาเชา Server คาจดทะเบียนโดเมนเนม (go.th)
คาเชาใชเครือขายและบริการผานระบบดาวเทียมไอพีสตาร
และคาสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จํานวน 2 ตู โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- ตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 1,185 (กวาง)
X 410 (ลึก) X 879 (สูง) มิลลิเมตร
- จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือทองถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหา
อยางประหยัด
- เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.
2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 22 ลําดับที่ 2
โตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอี้
- เพื่อจัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอี้ ขนาด กวาง
60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 1 ชุด
- เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.
2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 21 ลําดับที่ 2

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

6,000 บาท

จํานวน

98,000 บาท

รวม
รวม

39,000 บาท
39,000 บาท

จํานวน

6,200 บาท

จํานวน

2,500 บาท
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ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ
XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้
1) เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อ
ฉายภาพ จากคอมพิวเตอรและวิดีโอ
2) ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
3) ระดับ SVGA และ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพ
ที่ True
4) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดคาความสองสวางขั้นต่ํา
- เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐาน
งบประมาณ สานักงบประมาณ มกราคม 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 21 ลําดับที่ 1
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
รายจายอื่น
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจยั ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ตางๆ
- เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง
ครุภัณฑที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 190 ลําดับที่ 7

จํานวน

30,300 บาท

รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน ใหแกพนักงาน
สวนตําบล ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปจํานวน 6 ตําแหนง ไดแก
1. ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
5. เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
6. เจาพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองคลังที่ไดรับ
ตามระเบียบที่กําหนดดังนี้ ผูอ ํานวยการกองคลังระดับตน
เดือนละ 3,500 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัด
จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี
(ภารกิจ)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแก พนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ
เงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล
ของกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตาม
ระเบียบ มท.วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
ขาราชการสวนทองถิ่น

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,321,480
1,927,980
1,927,980
1,740,540

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

121,440 บาท

จํานวน

24,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

391,000 บาท
71,000 บาท
36,000 บาท

จํานวน

35,000 บาท
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
เพื่อจายเปน คาเย็บหนังสือ และขอบังคับตางๆ คารับ
วารสารสิ่งพิมพเอกสารทางวิชาการตางๆ คาเชาทรัพยสิน
คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวหรือสิ่งพิมพตางๆ
คาธรรมเนียม เชน คาธรรมเนียมศาล คาใชจายในการ
ดําเนินคดีตางๆ คาถายเอกสาร คาจางเหมาแรงงาน คาจาง
เหมาบริการ คาจางทําของ คาจางฉีดพนสารเคมี และบริการ
อื่นๆ ฯลฯ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555
โครงการสงเสริมการจัดเก็บรายไดและบริการภาษีเคลื่อนที่
- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมการจัดเก็บรายได
และบริการภาษีเคลื่อนที่ โดยจายคาวัสดุอุปกรณที่จําเปน
สําหรับใหบริการประชาชน คากระดาษและเครื่องเขียน แบบ
พิมพ คาจัดทําปาย คาสื่อสิ่งพิมพตางๆ คาจางเหมาบริการ
ตางๆ และคาใชจายอื่นที่จําเปน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/
ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 189 ลําดับที่ 3
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม เครื่อง
พิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องปรับอากาศโตะ ตู เกาอี้ คาซอมแซมที่ดินและ
สิ่งกอสรางตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของกองคลัง

รวม

185,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เสาธง ธงตางๆ
กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง แบบพิมพ หนังสือพิมพ
วารสาร หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ สําหรับใชในกิจการ
ของกองคลัง
คาสาธารณูปโภค
คาบริการไปรษณีย
เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณีย
ยากร คาเชาตูไปรษณีย ฯลฯ
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
โตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอี้
- เพื่อจัดซื้อโตะทํางานระดับ 1-2 พรอมเกาอี้ ขนาด กวาง
60 ซม. ยาว 120 ซม. สูง 75 ซม. จํานวน 1 ชุด
- เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.
2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 21 ลําดับที่ 2

รวม
จํานวน

120,000 บาท
80,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

รวม
จํานวน

15,000 บาท
15,000 บาท

รวม
รวม

2,500 บาท
2,500 บาท

จํานวน

2,500 บาท

86
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนและจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําป ใหแกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก
1. นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา
2. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาฯ จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิ
ไดรับเงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงิน
ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ฯลฯ
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทน และเงินปรับปรุงคาตอบแทนของ
พนักงานจางที่มีอยูในสังกัด จํานวน 1 อัตรา ไดแก พนักงาน
ขับรถยนตบรรทุกน้ํา (ภารกิจ)
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ
เงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ จํานวน
1 อัตรา ไดแก พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา (ภารกิจ)
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานวันอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือนโดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียน คา
ปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 175 ลําดับที่ 1

รวม
รวม
รวม
จํานวน

984,300
534,300
534,300
401,460

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

12,840 บาท

จํานวน

108,000 บาท

จํานวน

12,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

450,000 บาท
450,000 บาท
20,000 บาท
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โครงการฝกอบรมขับขี่ปลอดภัยและใหความรูเรื่องความ
จํานวน
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมขับขี่ปลอดภัยโดย
จายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียน คาปาย
ประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 176 ลําดับที่ 8
โครงการฝกอบรมซอมแผนการปองกันสาธารณภัย
จํานวน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมซอมแผนการ
ปองกันสาธารณภัย โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษ
และเครื่องเขียน คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่
จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 175 ลําดับที่ 4
โครงการฝกอบรมเพิม่ ศักยภาพ อปพร.
จํานวน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพ อป
พร. โดยจายเปน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คายานพาหนะ คาวัสดุอุปกรณ คา
กระดาษและเครื่องเขียน คาปายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 175 ลําดับที่ 3

20,000 บาท

50,000 บาท

250,000 บาท
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โครงการฝกอบรมใหความรูเด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัย จํานวน
ทั่วไป
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูเด็กใน
โรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป โดยจายเปนคาอาหาร
อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียน คาปายประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 176 ลําดับที่ 6
โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องการใชวัสดุอุปกรณกูชีพกูภัย
จํานวน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องการ
ใชวัสดุอุปกรณกูชีพกูภัย โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คา
กระดาษและเครื่องเขียน คาปายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 175 ลําดับที่ 5
โครงการรณรงคใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหม จํานวน
และสงกรานต
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคใชรถใชถนนอยาง
ปลอดภัยในชวงเทศกาลปใหมและสงกรานต โดยจาย
เปน คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ คา
กระดาษ และเครื่องเขียน คาตอบแทน คาเบี้ยเลี้ยงแก
เจาหนาที่และผูมาชวยปฏิบัติงาน คาปายประชาสัมพันธ
และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และ พรบ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 175 ลําดับที่ 2

20,000 บาท

30,000 บาท

40,000 บาท
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โครงการรณรงคปองกันไฟปาและเผาหญาในแปลงนา
จํานวน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันไฟปาและเผา
หญาในแปลงนา โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษ
และเครื่องเขียน คาปายประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่
จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และ พรบ.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.ศ. 2550
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 176 ลําดับที่ 9

20,000 บาท

90
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและจายเปน
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 3 ตําแหนง ไดแก
1. นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา
3. เจาพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนเปนคาเชาบานและคาเชาซื้อบานใหแกพนักงาน
สวนตําบลที่มีสิทธิไดรับตามกฎหมาย เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องคาเชาบานของขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และผูมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการศึกษา
บุตรของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
ลว. 28 มิ.ย. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,502,490
893,490
893,490
851,490

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

609,000 บาท
47,000 บาท
42,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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คาใชสอย
รวม
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
จํานวน
เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ คาซักฟอก คาตักสิ่งปฏิกูล คา
โฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาสูบ
น้ํา คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดขยายภาพ คาจางเขียน
ปายตางๆ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายในการติดตั้งระบบ Internet และอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการจางเหมาบริการ ฯลฯ เปนไปตามหนังสือ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ รายจายงบประมาณประจําปขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปน
คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาลงทะเบียนตางๆ และ
คาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ รายจายงบประมาณประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยคาใชจายในฝกอบรมและการเขารับการ
ฝกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555

420,000 บาท
20,000 บาท

120,000 บาท
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โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ทองถิ่น
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารจัด
การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรม
พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ทองถิ่น คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ดานการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก เชน คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาเชาที่
พัก คายานพาหนะ คาของสมนาคุณในการดูงาน คาปาย
โครงการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
190 ลําดับที่ 8
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม รถจักรยานยนต
รถยนต เครื่องพิมพดีด เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คอมพิวเตอรเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หรือ ซอมแซมที่ดินและ
สิ่งกอสราง เชน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และอื่นๆ ที่
จําเปน ซึ่งเปนรายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน เกาอี้พลาสติก เสา
ธง ธงตางๆ กระดาษ ปากกา แฟม ตรายาง แบบพิมพ
หนังสือพิมพ วารสาร หมึก น้ําดื่ม ฯลฯ ที่ใชในกิจการของ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
วัสดุงานบานงานครัว
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของงานบานงานครัวสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย เชน แปรง ไมกวาด กระจกเงา
ถาด กระติกน้ํารอน ถุงขยะ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ รายจายงบประมาณประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

125,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนดิสก
VCD แผนดิสก DVD โปรแกรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอร Flash Drive ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แบบเลเซอร เมาส เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB) เครื่อง
อานขอมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) สายเคเบิล คีบอรท ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ รายจายงบประมาณประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
เพื่อจายเปนคาไฟฟา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ทั้ง 5 ศูนย
ในเขตตําบลกุดพิมาน เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค.
2556 เรื่องรูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ รายจาย
งบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล
เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5 ศูนย เปนไป
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและ
การจําแนกประเภทรายรับ รายจายงบประมาณประจําปของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานครูขององคการบริหาร
สวนตําบล และจายเปนเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ครู
ผูดูแลเด็ก จํานวน 7 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน

25,000 บาท

รวม
จํานวน

17,000 บาท
12,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

6,419,310
1,908,040
1,908,040
1,476,040

บาท
บาท
บาท
บาท
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เงินวิทยฐานะ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินวิทยฐานะชํานาญการตําแหนงครูชํานาญการ
ตามระเบียบที่กําหนด ดังนี้
- ครูชํานาญการเดือนละ 3,500 บาท จํานวน 2 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
คาตอบแทนพนักงานจาง
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางที่มีอยูในสังกัด
จํานวน 2 อัตรา ไดแก ตําแหนงผูชวยครูผูดูแลเด็ก (ภารกิจ)
จํานวน 2 อัตรา
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เรื่อง
ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ
เงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินปรับเพิ่ม
ตามคุณวุฒิเปนตน ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสําหรับศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

84,000 บาท

300,000 บาท

48,000 บาท
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งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนชวยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล และผูมีสิทธิ
ไดรับเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการศึกษา
บุตรของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560
- หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257
ลว. 28 มิ.ย. 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุง
การศึกษาและคาเลาเรียน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
- เพื่อเปนจายเปนคาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ป)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
- คาจัดการเรียนการสอนอัตราคนละ 1,700 บาท ตอป
จํานวนเด็ก 97 คน เปนเงิน 164,900 บาท กําหนดรายการ
เปนสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเลน
พัฒนาการเด็ก
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
177 ลําดับที่ 2

รวม
รวม
จํานวน

2,111,270 บาท
90,000 บาท
90,000 บาท

รวม

871,550 บาท

จํานวน

164,900 บาท
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คากิจกรรม จํานวน
พัฒนาผูเรียน)
- เพื่อเปนจายเปนคาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430 บาท ตอป
จํานวนเด็ก 105 คน เปนเงิน 45,150 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 7
ลําดับที่ 5
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา
จํานวน
เครื่องแบบนักเรียน)
- เพื่อเปนจายเปนคาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
- คาเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท ตอป จํานวนเด็ก
105 คน เปนเงิน 31,500 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 6
ลําดับที่ 4

45,150 บาท

31,500 บาท
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาหนังสือ จํานวน
เรียน)
- เพื่อเปนจายเปนคาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
- คาหนังสือเรียนคนละ 200 บาท ตอป จํานวนเด็ก
105 คน เปนเงิน 21,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 6
ลําดับที่ 2
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คาอุปกรณ จํานวน
การเรียน)
- เพื่อเปนจายเปนคาจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ป)
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)
- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท ตอป จํานวน
เด็ก 105 คน เปนเงิน 21,000 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 6
ลําดับที่ 3

21,000 บาท

21,000 บาท
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (สําหรับ
จํานวน
สนับสนุนอาหารกลางวัน)
- เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กตามโครงการจางทําอาหารกลางวันของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย โดยจายเปนคาอาหารกลางวัน
สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คนละ 20 บาท จํานวน 245 วัน
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
178 ลําดับที่ 5
คาวัสดุ
รวม
คาอาหารเสริม (นม)
จํานวน
(1) เพื่อเปนจายตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดพิมาน ทั้ง 5 ศูนย จัดสรรสําหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กคนละ 7.37 บาท จํานวน
260 วัน เปนเงิน 229,944 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
178 ลําดับที่ 4
(2) เพื่อจายเปนคาใชจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับ
โรงเรียนในพื้นที่ 5 โรงเรียนระดับอนุบาล 1-3 และนักเรียน
ชั้น ป.1- ป.6 คนละ 7.37 จํานวน 260 วัน เปนเงิน
919,776 บาท
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด
ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซอม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุน
ทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
179 ลําดับที่ 8

588,000 บาท

1,149,720 บาท
1,149,720 บาท
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งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุนสวนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันใหแกโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
5 แหง เพื่อเปนคาใชจายโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนชั้น อนุบาล 1 – ป. 6 อัตราคนละ 20 บาท จํานวน
200 วัน
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบ
และการจําแนกประเภทรายรับ รายจายงบประมาณประจําป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด ที่ มท
0916.2/ว3274 ลว.19 มิ.ย. 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดาน
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
179 ลําดับที่ 8

2,400,000 บาท
2,400,000 บาท
2,400,000 บาท
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งานศึกษาไมกําหนดระดับ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะ
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประกวดสวดมนต
หมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ เชน เงินรางวัล
การแขงขัน ปายโครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุ คาเครื่องเขียนและอุปกรณ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงานแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
8 ลําดับที่ 1
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเด็กและเยาวชน เชน คาสมนาคุณวิทยากร ปาย
โครงการ คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาวัดสุ คา
เครื่องเขียนและอุปกรณ คายานพาหนะ คาของสมนาคุณใน
การดูงาน ฯลฯ เปนตน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
ฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น
พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 179 ลําดับที่ 9

รวม
รวม
รวม

80,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและจายเปน
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 3 ตําแหนง ไดแก
1. นักบริหารงานสาธารณสุข 2. นักวิชาการสาธารณสุข
และ 3. เจาพนักงานธุรการ
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอมที่ไดรับตามระเบียบที่กําหนด
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาเชาบาน
เพื่อจายเปนคาเชาบานของพนักงานสวนตําบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
คาเชาบาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานสวนตําบล
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน
ชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2541
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

รวม
รวม
รวม
จํานวน

966,260
871,260
871,260
829,260

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

รวม
รวม
จํานวน

95,000 บาท
35,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ เทศบัญญัติตางๆ
คาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนตางๆ คาซักฟอก คาตักสิ่ง
ปฏิกูล คาจางเหมาบริการตางๆ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา
คาบริการกําจัดปลวก คาลางอัดขยายภาพ คาจางเขียนปาย
ตางๆ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท คาใชจายในการติดตั้งระบบ Internet คาเบี้ย
ประกัน คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา และอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับการจางเหมาบริการ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่
16 ก.ค. 2556
คาบํารุงรักษาและซอมแซม
เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม รถยนต เครื่องพน
หมอกควัน คอมพิวเตอร ตู โตะ คาบํารุงรักษา หรือ
ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสรางและอื่นๆ ที่จําเปน ซึ่งเปน
รายจายเพื่อซอมแซมบํารุงรักษาเพื่อใหสามารถใชงานได
ตามปกติ
คาวัสดุ
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นตางๆ เชน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน จารบี น้ํามันกาด ฯลฯ
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย เชน เวชภัณฑ
น้ํายาตางๆ เคมีภัณฑ ถุงมือ เครื่องชั่งน้ําหนัก สารเคมีภัณฑ
พนหมอกควัน วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา เครื่องวัดความ
ดัน ฯลฯ

รวม

40,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

20,000 บาท
10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
- เพื่อเปนคาจายในโครงการปองกันและควบคุมโรค
ไขเลือดออก เชน คาจัดทําปายไวนิล คาสื่อประชาสัมพันธ
คาจัดซื้อน้ํายาเคมีพนหมอกควัน คาจัดซื้อทรายอะเบท คา
จัดซื้อยาทากันยุง โลชั่นทากันยุง คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาจาง
เหมาบริการฉีดพนหมอกควัน คาอุปกรณและชุดปองกัน
สารเคมีในการพนหมอกควัน คาวัสดุอุปกรณและคาซอม
บํารุงเครื่องพนหมอกควัน และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนาที่ 180
ลําดับที่ 4
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
โดยมีคาใชจาย ดังนี้
1. คายา/เวชภัณฑ เชนคาวัคซีนโรคพิษสุนัขบา คาวัสดุ
การแพทย คาใบรับรองการฉีดวัคซีน เครื่องหมายประจําตัว
สัตว คาเข็มฉีดยา ฯลฯ
2. คาวัสดุ ประชาสัมพันธ เชน แผนไวนิลประชาสัมพันธ
แผนพับ
3. รายการคาวัสดุอื่นๆ หรือรายการอื่นๆ ตามความจําเปน
และเหมาะสม
- เปนไปตามหนังสือ ที่ มท 0810.5/ว0120 ลงวันที่
12 ม.ค. 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจําป 2561 หนาที่ 7 ลําดับที่ 1

รวม
รวม
รวม

892,500 บาท
480,000 บาท
480,000 บาท

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําเครือขายดานอนามัยชุมชน
- เพื่อเปนคาใชจายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํา
เครือขายดานอนามัยชุมชน เชน คาอาหาร คาอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาวิทยากร คาวัสดุ คาจาง
เหมารถศึกษาดูงาน และคาอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 180 ลําดับที่ 1
โครงการอบรมใหความรูเรื่องเพศศึกษาแกเด็ก เยาวชน
- เพื่อเปนคาใชจายในโครงการอบรมอบรมใหความรูเรื่อง
เพศศึกษาแกเด็ก เยาวชน โดยจายเปนคาอาหารกลางวัน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร คาจัดทํา
ปายไวนิล คาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 180 ลําดับที่ 3
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(อสม.)
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) จํานวน 15 หมูบานๆ ละ 7,500 บาท เพื่อ
ดําเนินงานใน 3 กลุมกิจกรรม ไดแก การพัฒนาศักยภาพดาน
สาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ การ
จัดบริการสุขภาพเบื้องตนของ ศสมช. และอื่นๆ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินอุดหนุน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 199 ลําดับที่ 1

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
รวม

412,500 บาท
412,500 บาท

จํานวน

112,500 บาท
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โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
จํานวน
- เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกคณะกรรมการหมูบาน
จํานวน 15 หมูบาน เพื่อดําเนินการโครงการพระราชดําริดาน
สาธารณสุข
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0810.2/ว 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทาง
การดําเนินโครงการตามแนวพระราชดําริดานสาธารณสุข
เพิ่มเติม
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561–2564)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 11 ลําดับที่ 1

300,000 บาท
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและจายเปน
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก
1. นักสังคมสงเคราะห จํานวน 1 อัตรา
2. นักพัฒนาชุมชน จํานวน 2 อัตรา
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางที่มีอยูใน
สังกัด จํานวน 1 อัตรา ไดแก ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน
(ภารกิจ)
เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆ ใหแกพนักงานจางที่มีสิทธิไดรับ
เงินเพิ่มตางๆ เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ฯลฯ

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,177,140
1,177,140
1,177,140
1,012,200

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

149,040 บาท

จํานวน

15,900 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล และจายเปน
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 2 ตําแหนง ไดแก
1. ผูอํานวยการกองชาง จํานวน 1 อัตรา
2. นายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา
เงินประจําตําแหนง
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูอํานวยการกองชางที่ไดรับ
ตามระเบียบที่กําหนด เดือนละ 3,500 บาท จํานวน
12 เดือน
คาตอบแทนพนักงานจาง
เพื่อจายเปนคาตอบแทนของพนักงานจางของกองชาง
จํานวน 4 ตําแหนง ไดแก
1. ผูชวยชางโยธา (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
2. ผูชวยชางไฟฟา (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
3. ผูชวยนายชางโยธา (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
4. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปของกองชาง
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
0402.5/ว156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560

รวม
รวม
รวม
จํานวน

3,156,800
1,704,500
1,704,500
996,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

580,800 บาท

จํานวน

85,700 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,283,400 บาท
189,000 บาท
150,000 บาท
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คาเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานพนักงานสวนตําบลของกองชาง ซึ่ง
มีสิทธิเบิกคาเชาบาน
- เปนไปตามระเบียบ มท.วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติม
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักสวนตําบล
ของกองชาง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาธรรมเนียม
และคาลงทะเบียนตางๆ คาตักสิ่งปฏิกูล คาโฆษณาและ
เผยแพร คาจางเหมาบริการ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา
คาบริการกําจัดปลวก คาจางลางฟลม คาลางอัดขยายภาพ
คาจางเขียนปายตางๆ คาติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ใน
การติดตั้งโทรศัพท คาใชจายตางๆ ในการติดตั้งโทรศัพท
คาใชจายในการติดตั้งระบบ Internet คาธรรมเนียมการ
รังวัดที่ดินสาธารณประโยชนและอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจาง
เหมาบริการ ฯลฯ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556

จํานวน

24,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท

รวม
จํานวน

580,000 บาท
80,000 บาท
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจางของกองชาง รวมทั้งผูที่
ไดรับคําสั่งจากนายกฯ ใหไปปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของ
องคการบริหารสวนตําบล โดยจายเปนคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาผานทางดวนพิเศษ คาใชจายอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในฝกอบรม
และการเขารับการฝกอบรมเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และ
หนังสือดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.
2556
โครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตําบลกุดพิมาน
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่
ตําบลกุดพิมาน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน คาจาง
เหมาเครื่องจักร คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น คาวัสดุ
กอสราง คาจางเหมาบริการตางๆ คาปายประชาสัมพันธ
โครงการ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตองใชในโครงการ
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 133 ลําดับที่ 8
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542

50,000 บาท

150,000 บาท
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม
- เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม เครื่องพิมพดีด
คอมพิวเตอร เครื่องปรับอากาศ ตู โตะ รถยนต คาบํารุง
รักษา หรือ ซอมแซมที่ดินและสิ่งกอสราง เชน ซอมแซม
อาคารสํานักงาน อาคารตางๆ ถนน ทอระบายน้ํา ทาง
ระบายน้ํา ไฟฟาสาธารณะ ระบบประปาหมูบาน สิ่งกอสราง
อื่นๆ ฯลฯ ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งเปนรายจายเพื่อบํารุงรักษาและซอมแซมเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 และ
หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558
คาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา
แฟม เสาธง ธงตางๆ ตรายาง แบบพิมพ แผนที่ ฯลฯ ที่ใชใน
กิจการของกองชาง
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา
โคมไฟ ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา สวิทชไฟฟา
อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟา และเครื่องขยายเสียง ฯลฯ
เพื่อใชในการซอมแซมทรัพยสินที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542

จํานวน

300,000 บาท

รวม
จํานวน

514,400 บาท
50,000 บาท

จํานวน

120,000 บาท
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วัสดุกอสราง
- เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตางๆ สีปูนซีเมนต อิฐ
กระเบื้อง สังกะสี ทราย ยางมะตอยสําเร็จรูป แผนเหล็ก เสา
เหล็ก เหล็กเสน ฯลฯ สําหรับใชในกิจการขององคการบริหาร
สวนตําบล
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.
2556
วัสดุยานพาหนะและขนสง
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่
ยาง หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถยนต รถจักรยานยนต และ
ยานพาหนะอื่นๆ ของกองชาง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน
น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบี กาซหุงตม ฯลฯ
สําหรับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกล ใชในงานตางๆ ที่เปน
กิจการของกองชาง
วัสดุการเกษตร
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม พันธุไม
ดอก ไมประดับ ปุย สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุ
เครื่องปลูกตางๆ วัสดุเพาะชํา ถุงมือยาง ฯลฯ สําหรับใชใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบล
วัสดุคอมพิวเตอร
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก
แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด
เมมโมรี่ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ

จํานวน

144,400 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท
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งบลงทุน
รวม
คาครุภัณฑ
รวม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สาหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จาน
วน 1 หนวย มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 3.2 GHz
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
2) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ
3) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความ
จุไมนอยกวา 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอย
กวา 240 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบ
เครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวาไมนอยกวา 3 ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1
และมีขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนาที่ 33 ลําดับ
ที่ 10
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

168,900 บาท
58,900 บาท
30,000 บาท
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เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับ
งานประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก
(2 core) จํานวน 1 หนวย โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไมนอยกวา 2 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 3.0 GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก
(Graphics Processing Unit) ไมนอยกวา 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหนวยความจํา แบบ Cache Memory ขนาด
ไมนอยกวา 3 MB ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม
นอยกวา 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได
ในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาด
ไมนอยกวา 8 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไมนอย
กวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม
นอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือ
ภายนอก (External) จํานวน 1 หนวย
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 33 ลําดับที่ 11
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23
พฤษภาคม 2561

21,000 บาท
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เครื่องพิมพ
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร หรือ
ชนิด LED ขาวดํา ชนิดNetwork แบบที่ 1 (27 หนา/นาที)
จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางไมนอยกวา 27 หนาตอนาที
(ppm)
- สามารถพิมพเอกสารกลับหนาอัตโนมัติได
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 128 MB
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง
หรือ สามารถใชงานผานเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ได
- มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา 250 แผน
- สามารถใชไดกับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 33 ลําดับที่ 12
- เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23
พฤษภาคม 2561
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
เงินชดเชยคางานกอสราง (คา K)
- เพื่อจายเปนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได (คา K)
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561
คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
คาออกแบบ คาควบคุมงาน
- เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแกเอกชน
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง
- กฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. 2560

จํานวน

รวม

7,900 บาท

110,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
โครงการจัดจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย
- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย จํานวน
2 อัตรา
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 11 ลําดับที่ 1
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการรณรงคสงเสริมการคัดแยกขยะ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการรณรงค อบรม ใหความรู เพื่อ
สงเสริมการคัดแยกขยะ เชน คาสมนาคุณวิทยากร คา
กระดาษ คาเครื่องเขียน คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาวัสดุและอุปกรณ คาปายประชาสัมพันธ
คาใชจายในการประกวดหรือแขงขัน คาใชจายในการจัด
นิทรรศการ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปน คาจาง
เหมาบริการ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและ
การเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557
และระเบียบมท.วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ
แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
187 ลําดับที่ 3
โครงการสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก เชน คาใชจายในการจัด
ปฐมนิเทศ ฝกอบรม หรือประชุม คาใชจายในการสงเสริม
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
และคาใชจายที่จําเปนตอการจัดทําโครงการ ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบมท.วาดวยอาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 7 ลําดับที่ 2

รวม
รวม
รวม

288,000 บาท
288,000 บาท
238,000 บาท

จํานวน

168,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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คาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
- เพื่อจายเปนคาซื้อถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับมูลฝอยไวในที่
สาธารณะและสถานสาธารณะ
- เปนไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ
มูลฝอย พ.ศ. 2560
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 9 ลําดับที่ 1

รวม
จํานวน

50,000 บาท
50,000 บาท
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการปองกันและแกปญหายาเสพติด
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกปญหายาเสพ
ติด โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่อง
เขียน คาปายประชาสัมพันธและคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 176 ลําดับที่ 10
โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสรางรายได
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพสราง
รายได โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณในการฝกอบรม คา
กระดาษและเครื่องเขียน คาปายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 173 สําดับที่ 3

รวม
รวม
รวม

300,000 บาท
300,000 บาท
300,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

118
โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ สนับสนุนการ
จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา โดยมีคาใชจายดังนี้
- คาจางเหมาจัดคาอาหารกลางวัน อาหารวางและ
เครื่องดื่ม ไมมีแอลกอฮอล จํานวน 20,800 บาท
- คาจัดหาปายโครงการ จํานวน 1,000 บาท
- คาจัดหาคาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ จํานวน
1,000 บาท
- คาใชจายในการจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง
จํานวน 3,000 บาท
- คาใชจายในการถายเอกสารและเขาเลม จํานวน
4,200 บาท
*สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และ
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 189 ลําดับที่ 2
โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุนเขมแข็ง
จํานวน
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเสริมสรางความอบอุน
เขมแข็ง โดยจายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่อง
เขียนคาปายประชาสัมพันธโครงการ และคาใชจายอื่นที่
จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 182 ลําดับที่ 5

30,000 บาท

30,000 บาท

119
โครงการอบรมกฎหมายนารูเพื่อประชาชน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ อบรม
กฎหมายนารูเพื่อประชาชน โดยมีคาใชจายดังนี้
- คาจางเหมาจัดคาอาหารกลางวัน อาหารวาง และ
เครื่องดื่ม ไมมีแอลกอฮอล จํานวน 19,500 บาท
- คาจัดหาปายโครงการ จํานวน 500 บาท
- คาวิทยากร จํานวน 3,600 บาท
- คาจัดหาคาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ จํานวน
10,400 บาท
- คาใชจายในการจัดเตรียมสถานที่และเครื่องเสียง
จํานวน 2,000 บาท
- คาใชจายในการถายเอกสารและเขาเลม จํานวน
4,000 บาท
*สามารถถัวเฉลี่ยไดทุกรายการ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 182 ลําดับที่ 3
โครงการอบรมสงเสริมพัฒนาจิตใจผูสูงอายุ
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสงเสริมพัฒนาจิตใจ
ผูสูงอายุ โดยจายเปนคายานพาหนะ คาอาหารอาหารวาง
และเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คา
กระดาษและเครื่องเขียน คาปายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 182 ลําดับที่ 8

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

120
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬา
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาและหรือการ
สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน ประจําป 2562 เพื่อเปนคา
รางวัลการแขงขัน คาถวยรางวัล คาปายประชาสัมพันธ คา
ปายรณรงคตอตานยาเสพติด คาปายโครงการ คาใชจาย
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย คาเชาหรือคาบริการวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนในการจัดงานรวมคาติดตั้งและรื้อถอน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมมี
แอลกอฮอล คาอุปกรณกีฬา คาอุปกรณในการแขงขัน
คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ คาใชจายอื่นที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
183 ลําดับที่ 4
โครงการสงเสริมการออกกําลังกาย
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการสงเสริมการออกกําลัง
กาย เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชน เชน คาจัดซื้ออุปกรณ
กีฬา คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาอาหาร คาปายโครงการ คาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) หนาที่
185 ลําดับที่ 15

รวม
รวม
รวม

350,000 บาท
350,000 บาท
350,000 บาท

จํานวน

250,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

121
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เชน คาปายเวที คา
รับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรม
คาเกียรติบัตรพอดีเดน คาจางเหมาจัดดอกไม คาเชาเครื่อง
เสียง คาจัดสถานที่คาปายเฉลิมพระเกียรติ คาซื้อธงญี่ปุน
ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 183 ลําดับที่ 5
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ
- เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เชน คา
ปายเวที คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวม
ประกอบกิจกรรม คาเกียรติบัตรแมดีเดน คาจางเหมาจัด
ดอกไม คาเชาเครื่องเสียง คาจัดสถานที่คาปายเฉลิมพระ
เกียรติ คาซื้อธงญี่ปุน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564)
หนาที่ 183 ลําดับที่ 6

รวม
รวม
รวม

400,000 บาท
400,000 บาท
400,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

122
โครงการจัดงานบวงสรวงทาวสุรนารี
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานบวงสรวงทาวสุร
นารี โดยจายเปนคาปายโครงการ คาจางทําพวงมาลา
คาอาหาร คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวม
ประกอบกิจกรรม คาใชจายอื่นที่จําเปนและเกี่ยวของในการ
จัดงาน เชน คาเชาชุด คาตกแตงหนา คาทําผม ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
184 ลําดับที่ 8
โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงและ
สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เชน คาจางเหมาจัดดอกไม คาพิธี
สงฆ คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงานและผูมารวมประกอบ
กิจกรรม คาปายโครงการ คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่
จําเปนในการจัดงาน คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่
คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
184 ลําดับที่ 7

20,000 บาท

50,000 บาท

123
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง เชน คาปายโครงการ คาตอบแทนเงินรางวัลนางนพ
มาศ คาถวยรางวัล คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินนางนพ
มาศและพิธีกร คาใชจายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ คาตอบแทนการแสดงของ
เด็กนักเรียน คาเชาหรือคาบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการ
จัดงาน คาจางเหมาเครื่องเสียง ประชาสัมพันธขบวนแห
กระทง คาจางเหมาทํากระทงกลาง คารับรองผูที่ไดรับเชิญ
มารวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรม คาใชจายอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวของในการจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
183 ลําดับที่ 2
โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ จํานวน
วันเขาพรรษา
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานสงเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
โดยจายเปนคาตนเทียน ตนเทียนเอก คาวัสดุตกแตงตนเทียน
คาเชาหรือบริการวัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงาน คาปาย
โครงการ คาปายรณรงค คารับรองผูที่ไดรับเชิญมารวมงาน
และผูมารวมประกอบกิจกรรม คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของในการจัดงาน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
183 ลําดับที่ 1

150,000 บาท

60,000 บาท
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งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการทองเที่ยว
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน
- เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานปลาเผาสะเดา
หวาน โดยจายเปนคาปายโครงการ คารับรองผูที่ไดรับเชิญมา
รวมงานและผูมารวมประกอบกิจกรรม คาอาหาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน คาเงิน
รางวัล คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ คาเชาหรือบริการ
วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดงานและคาใชจายอื่นที่จําเปน
และเกี่ยวของในการจัดงาน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)
หนาที่ 183 ลําดับที่ 3

รวม
รวม
รวม

50,000 บาท
50,000 บาท
50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

125
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานถนนหักใหญ
หมูที่ 1 สายบานนายไพฑูรย
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานถนน
หักใหญ หมูที่ 1 สายบานนายไพฑูรย กวาง 4.00 เมตร
ยาว 38 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 152 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 12 ลําดับที่ 1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานถนนหักใหญ
หมูที่ 1 สายบานนายแรม-คลองสงน้ํา
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานถนน
หักใหญ หมูที่ 1 สายบานนายแรม-คลองสงน้ํา กวาง
4.00 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 192 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 4 ลําดับที่ 8

รวม
รวม
รวม

4,869,900 บาท
4,869,900 บาท
4,869,900 บาท

จํานวน

90,400 บาท

จํานวน

114,200 บาท
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โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโนนสงา หมูที่ 2 จํานวน
สายบานนายณัฐวุฒิ
- เพื่อจายเปนคาการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บาน
โนนสงา หมูที่ 2 สายบานนายณัฐวุฒิ กวาง 4.00 เมตร
ยาว 96.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 387.20 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 3 ลําดับที่ 3
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร หมูที่ 6
จํานวน
สายบานนางรวม-นานางประณีต
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไร หมู
ที่ 6 สายบานนางรวม-นานางประณีต กวาง 4.00 เมตร
ยาว 122 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
488 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-201
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561 หนาที่
19 ลําดับที่ 1
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสมนอยพัฒนา จํานวน
หมูที่ 14 สายนางแดง-ถนนลาดยาง
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโสม
นอยพัฒนา หมูที่ 14 สายนางแดง-ถนนลาดยาง กวาง 5.00
เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 355 ตารางเมตร พรอมวางทอ ขนาด 0.80 เมตร
จํานวน 1 จุด ทอจํานวน 9 ทอน ตามแบบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-202
และ ทถ.นม. 02-101
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่  (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 3 ลําดับที่ 5

230,900 บาท

292,000 บาท

243,000 บาท
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โครงการกอสรางถนนคันดิน บานบุขี้เหล็ก หมูที่ 5
จํานวน
สายนานายยก–แยกศูนยปฏิบัตธิ รรมปริสุทโธ
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคันดิน บานบุขี้เหล็ก หมูที่ 5
สายนานายยก–แยกศูนยปฏิบัตธิ รรมปริสุทโธ
กวาง 5.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 0.50 เมตร พรอมวาง
ทอ ขนาด 0.30 เมตร จํานวน 3 จุดๆ ละ 7 ทอน หรือมีพื้นที่
ไมนอยกวา 3,800 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-101
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 147 ลําดับที่ 59
โครงการกอสรางถนนคันดิน บานบุขี้เหล็ก หมูที่ 5
จํานวน
สายนานายจรัญ มรกตเมืองปก-ที่สาธารณประโยชน
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคันดิน บานบุขี้เหล็ก หมูที่ 5
สายนานายจรัญ มรกตเมืองปก-ที่สาธารณประโยชน โดย
เสริมคันดินขางละ 1.00 เมตร รวมกวาง 6.00 เมตร ยาว
427 เมตร หนา 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 854 ตารางเมตร พรอมวางทอ ขนาด 0.40 เมตร
จํานวน 1 จุด ทอจํานวน 9 ทอน ตามแบบองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-101
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561
หนาที่ 4 ลําดับที่ 7

380,000 บาท

131,000 บาท
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โครงการกอสรางถนนคันดิน บานสํานักพิมาน หมูที่ 12
สายไรนายสําเนียก-ไรนายไทย
- เพื่อจายเปนกอสรางถนนคันดิน บานสํานักพิมาน
หมูที่ 12 สายไรนายสําเนียก-ไรนายไทย กวาง 4.00 เมตร
ยาว 595 เมตร หนา 0.60 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 2,380 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-101
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 17 ลําดับที่ 6
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานกุดพิมาน หมูที่ 7
สายถนนลาดยาง-โนนขี้ตุน
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก บานกุดพิมาน
หมูที่ 7 สายถนนลาดยาง-โนนขี้ตุน กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,465 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,860 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-105
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 12 ลําดับที่ 2
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโนนสะอาด หมูที่ 11
สายบึงถนนหักใหญ-วัดเชษฐา
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก บานโนนสะอาด
หมูที่ 11 สายบึงถนนหักใหญ-วัดเชษฐา กวาง 4.00 เมตร
ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
5,000 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-105
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 14 ลําดับที่ 3

จํานวน

276,600 บาท

จํานวน

807,400 บาท

จํานวน

688,900 บาท
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โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานโสมนอยพัฒนา หมูที่ 14
จํานวน
สายบานโสมนอยพัฒนา-บานโนนสงา
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก บานโสมนอยพัฒนา
หมูที่ 14 สายบานโสมนอยพัฒนา-บานโนนสงา กวาง 4.00
เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอย
กวา 3,600 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-105
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 4 ลําดับที่ 6
โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานหนองกระเทียมเหนือ
จํานวน
หมูที่ 3 สายหนองกระเทียมเหนือ-บานหลุง
- เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก บานหนองกระเทียม
เหนือ หมูที่ 3 สายหนองกระเทียมเหนือ–บานหลุง กวาง
4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม
นอยกวา 3,600 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-105
- เปนไปตาม พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป 2561
หนาที่ 3 ลําดับที่ 2
โครงการซอมสรางถนนหินคลุก บานไร หมูที่ 6
จํานวน
สายบานนายประสาท-หวยสามบาท ชวงที่ 1
- เพื่อจายเปนคาซอมสรางถนนหินคลุก บานไร หมูที่ 6 สาย
บานนายประสาท-หวยสามบาท ชวงที่ 1 กวาง 4.00 เมตร
ยาว 650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
2,600 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.
นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-107
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้ง
ที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561 หนาที่ 16 ลําดับที่ 5

496,000 บาท

496,000 บาท

358,200 บาท
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โครงการซอมสรางเสริมคันบึงถนนหักใหญ บานโนนสงา หมูที่ 2 จํานวน
- เพื่อจายเปนคาซอมสรางเสริมคันบึงถนนหักใหญ ที่ถูกน้ํา
กัดเซาะตลิ่งพังสวนที่เหลือดานตะวันออกขยายผิวถนนคันดิน
เดิม กวาง 4.00 เมตร เพิ่มเปนกวาง 6.00 เมตร ยาว
300 เมตร หนา 1-1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนเพิ่มจากเดิม
600 ตารางเมตร ตามแบบองคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.
นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.นม. 01-101
- เปนไปตามพรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. 2537 มาตรา 67
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจําป พ.ศ. 2561
หนาที่ 3 ลําดับที่ 4

265,300 บาท
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แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและจายเปน
เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป จํานวน 1 อัตรา ไดแก
นักวิชาการเกษตร
งบดําเนินงาน
คาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการสงเสริมอาชีพเกษตร
- เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมอาชีพเกษตร โดย
จายเปนคาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คากระดาษและเครื่องเขียน คาปาย
ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 173 ลําดับที่ 4
โครงการสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนการดําเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจายเปนคาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ คา
กระดาษและเครื่องเขียน คาปายประชาสัมพันธ และ
คาใชจายอื่นที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ. 2557
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 173 ลําดับที่ 2

รวม
รวม
รวม
จํานวน

455,320
355,320
355,320
355,320

บาท
บาท
บาท
บาท

รวม
รวม

100,000 บาท
100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
รวม
งบดําเนินงาน
รวม
คาใชสอย
รวม
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่นๆ
โครงการจัดงานปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกรอน
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานปลูกตนไมเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกรอน โดยจายเปนคาซื้อพันธุไม
ปุย คาวัสดุตางๆ คาปายโครงการ คาอาหาร อาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ และ คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่
188 ลําดับที่ 1
โครงการจัดงานรณรงคปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดงานรณรงคปลูกหญา
แฝกเฉลิมพระเกียรติ โดยจายเปนคาซื้อพันธุหญาแฝก ปุย
คาวัสดุตางๆ คาปายโครงการ คาอาหารอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาใชจายในการตกแตงจัดสถานที่ และ คาใชจาย
อื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิน่ พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 188
ลําดับที่ 3
โครงการจัดงานอนุรักษพันธุสัตวน้ํา
จํานวน
- เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการจัดงานอนุรักษพันธุสัตวน้ํา
โดยจายเปนคาซื้อพันธุปลา คาวัสดุตางๆ คาอาหาร อาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาปายโครงการ คาใชจายในการตกแตง
จัดสถานที่ และ คาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน ฯลฯ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เขา
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2559
- เปนไปตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) หนาที่ 188
ลําดับที่ 2

80,000 บาท
80,000 บาท
80,000 บาท
40,000 บาท

10,000 บาท

30,000 บาท
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในสวนของ
นายจาง ในอัตรารอยละ 5 ของคาจางที่องคการบริหาร
สวนตําบลจายใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
- เพื่อเปนเงินเบี้ยยังชีพตามโครงการสรางหลักประกันดาน
รายไดแกผูสูงอายุ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 186 ลําดับที่ 2
เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เพื่อเปนเงินเบี้ยยังชีพตามโครงการโครงการสนับสนุนการ
เสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑ
การจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 186 ลําดับที่ 3
เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
- เพื่อจายเปนเงินเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส ตามอัตราที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด เดือนละ 500 บาท ตอคน และ
ตามที่สภาทองถิ่นพิจารณาอนุมตั ิ เพิ่มเดือน
ละ 100 บาท ตอคน ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการ
ยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 ขอ 18 (2)
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)
หนาที่ 186 ลําดับที่ 1

รวม
รวม
รวม
จํานวน

16,591,060
16,591,060
16,591,060
90,000

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

12,495,600 บาท

จํานวน

3,024,000 บาท

จํานวน

108,000 บาท
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สํารองจาย
จํานวน
เพื่อจายเปนคาใชจายกรณีฉุกเฉินจําเปนเรงดวน ซึ่งไม
สามารถคาดการณลวงหนา คาใชจายในการปองกันและ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัย
ประเภทตางๆ เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง ฯลฯ
ตลอดจนเพื่อชวยเหลือประชาชนกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ
หรือ ภายหลังเกิดเหตุ
รายจายตามขอผูกพัน
โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ
จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ โดยสมทบ
ไมนอยกวา รอยละ 50 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3 /ว 2199 ลงวันที่ 10
พฤศจิกายน 2552
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น ออกตามความ มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติ
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 และ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ในอัตรารอย
ละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจาย
ประจําป โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงิน
อุดหนุน เงินที่มีผูอุทิศให

450,000 บาท

200,000 บาท

223,460 บาท

รายละเอียดประกอบการคํานวณตั้งงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา
และการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อโครงการ
งบประมาณ (บาท)
โครงการจัดงานวันอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
20,000
โครงการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรภัญญะ
30,000
โครงการรณรงคสงเสริมการคัดแยกขยะ
30,000
โครงการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
250,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
60,000
โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
60,000
โครงการจัดงานบวงสรวงทาวสุรนารี
20,000
โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
50,000
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
150,000
โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
60,000
โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน
50,000
โครงการจัดงานปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกรอน
40,000
โครงการจัดงานรณรงคปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ
10,000
โครงการจัดงานอนุรักษพันธุสัตวน้ํา
30,000
รวมเปนเงิน
860,000

หมายเหตุ
(1) รายไดจริงในปงบประมาณที่ผานมา (พ.ศ. 2560) ทั้งนี้ไมรวมเงินอุ ดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให
จํานวน 23,197,638.04 บาท
(2) คาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา จํานวน
860,000 บาท
(3) คิดเปนเปนรอยละ 860,000 × 100 ÷ 23,197,638.04 = 3.70

