
 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

 

เรื่อง 

 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

สำนักงานปลัด อบต.กุดพิมาน  
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

 



 

 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

…………………………………… 

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน มีมตเิห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่น
ตำบล เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที ่3 ครั้ง
ที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และนายอำเภอด่านขุนทด ได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ตามหนังสืออำเภอด่านขุนทด ที่ นม 0023.16/4450 ลงวันที่ 
10 ก.ย. 2562 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 39 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และสามารถสืบค้น
รายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.kudpiman.go.th 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๖    กันยายน  พ.ศ.  ๒๕62 
 

     
         (นางนาฏธยาน์  แสนประสทิธ์ิ) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพมิาน 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

   

ส่วนที่ 1  

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ของ  

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา    

   

   

   
 

 

  



 

 

 

 

คำแถลงงบประมาณ 
 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  
              

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน  

              บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมานจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

  

1. สถานะการคลงั    

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป     

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมสีถานะการเงิน ดังนี ้     

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 64,313,264.93 บาท     

1.1.2 เงินสะสม จำนวน 22,423,226.17 บาท     

1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 23,059,453.21 บาท     

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผู้กพันและยังไม่ได้เบกิจ่าย จำนวน 2 
โครงการ รวม 5,034.98 บาท     

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผกูพัน จำนวน 7 โครงการ รวม 
206,026.00 บาท    

1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 0.00 บาท   

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562    

(1) รายรบัจริง จำนวน 50,152,528.83 บาท ประกอบด้วย     

หมวดภาษีอากร จำนวน 166,786.48 บาท    

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต จำนวน 120,102.00 บาท    

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จำนวน 184,445.85 บาท    

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน 0.00 บาท    

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จำนวน 62,350.00 บาท    

หมวดรายได้จากทุน จำนวน 0.00 บาท    

หมวดภาษีจัดสรร จำนวน 21,822,176.50 บาท    

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 27,796,668.00 บาท 

   
   
       

       
       
       
       
       
   

   
   
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (2) เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,175,660.00 บาท   
(3) รายจ่ายจรงิ จำนวน 32,609,082.19 บาท ประกอบด้วย    

งบกลาง จำนวน 12,560,171.00 บาท    
งบบุคลากร จำนวน 10,964,511.00 บาท    
งบดำเนินงาน จำนวน 6,038,800.19 บาท    
งบลงทุน จำนวน 948,100.00 บาท    
งบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.00 บาท    
งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,097,500.00 บาท   

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 6,175,660.00 บาท   
(5) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินสะสม จำนวน 2,957,600.00 บาท   
(6) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท   
(7) รายจ่ายทีจ่่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 



 

คำแถลงงบประมาณ 
  

 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมาน 
อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา     

        

  รายรับจริง  
ปี 2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 162,403.06 166,000.00 207,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 207,160.60 62,000.00 192,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 450,809.80 450,000.00 450,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 66,450.00 61,000.00 61,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 1,984.00 500.00 1,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 888,807.46 739,500.00 911,000.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 24,880,631.52 21,861,500.00 25,316,500.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

24,880,631.52 21,861,500.00 25,316,500.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,827,645.76 28,100,000.00 27,000,000.00 

รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

26,827,645.76 28,100,000.00 27,000,000.00 

รวม 52,597,084.74 50,701,000.00 53,227,500.00 
 

 

 

 

 

 



คำแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายจา่ย 
รายจา่ยจริง 

ปี 2561 
ประมาณการ 

ป ี2562 
ประมาณการ 

ป ี2563 
จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 14,254,702.00 16,591,060.00 17,284,275.00 

  งบบุคลากร 12,616,415.00 15,992,470.00 16,082,020.00 

  งบดำเนินงาน 6,465,532.31 10,199,670.00 11,297,526.00 

  งบลงทุน 2,411,500.00 5,080,300.00 5,669,900.00 

  งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,941,707.21 2,812,500.00 2,868,500.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 38,714,856.52 50,701,000.00 53,227,221.00 

รวม 38,714,856.52 50,701,000.00 53,227,221.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ส่วนที ่2 

 
ข้อบัญญัติ 

 
เรื่อง 

 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
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  บันทึกหลักการและเหตุผล     
ประกอบร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของ องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมาน 
อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 

        
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,354,700 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,189,040 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 8,177,926 
  แผนงานสาธารณสุข 2,026,760 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 1,240,500 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,148,700 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 260,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 700,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,235,000 
  แผนงานการเกษตร 610,320 
ด้านการดำเนินงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 17,284,275 

งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 53,227,221 
 

 

 

 

 

 

 



รายจา่ยตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมาน 

อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา 
        

 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป           

งาน 
งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบ 

งบบุคลากร 6,803,960   

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 0 3,435,120 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 3,368,840 1,956,840 5,325,680 

งบดำเนินงาน 3,658,000 905,000 4,563,000 

    ค่าตอบแทน 840,000 215,000 1,055,000 
    ค่าใช้สอย 1,923,000 493,000 2,416,000 
    ค่าวัสด ุ 520,000 170,000 690,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 375,000 27,000 402,000 

งบลงทุน 230,100 775,800 1,005,900 
    ค่าครุภัณฑ ์ 230,100 775,800 1,005,900 
งบรายจา่ยอ่ืน 25,000 0 25,000 
    รายจ่ายอื่น 25,000 0 25,000 
                                           รวม 10,717,060 3,637,640 14,354,700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนงานการรักษาความสงบภายใน         

    งาน 
 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบภายใน รวม 

งบ 
 

    

งบบุคลากร 533,040 533,040 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 533,040 533,040 

งบดำเนินงาน 580,000 580,000 

    ค่าใช้สอย 480,000 480,000 

    ค่าวัสด ุ 100,000 100,000 

งบลงทุน 76,000 76,000 

    ค่าครุภัณฑ ์ 76,000 76,000 

รวม 1,189,040 1,189,040 

แผนงานการศึกษา             

                               งาน                                                                         
 
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อน
วัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

งานศึกษาไม่
กำหนดระดับ 

รวม 

งบบุคลากร 932,400 1,899,000 0 2,831,400 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 932,400 1,899,000 0 2,831,400 

งบดำเนินงาน 357,000 2,325,526 50,000 2,732,526 

    ค่าตอบแทน 47,000 70,000 0 117,000 

    ค่าใช้สอย 200,000 806,700 50,000 1,056,700 

    ค่าวัสด ุ 90,000 1,448,826 0 1,538,826 

    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 0 0 20,000 

งบลงทุน 24,000 134,000 0 158,000 

    ค่าครุภัณฑ ์ 24,000 14,000 0 38,000 

    ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 0 120,000 0 120,000 

งบเงินอุดหนุน 0 2,456,000 0 2,456,000 

    เงินอุดหนุน 0 2,456,000 0 2,456,000 

รวม 1,313,400 6,814,526 50,000 8,177,926 

  



แผนงานสาธารณสุข 
       

                               งาน                                              
งบ 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสขุ
และงานสาธารณสุขอ่ืน 

รวม 

งบบุคลากร 871,260 0 871,260 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 871,260 0 871,260 

งบดำเนินงาน 203,000 540,000 743,000 

    ค่าตอบแทน 53,000 0 53,000 

    ค่าใช้สอย 80,000 540,000 620,000 

    ค่าวัสด ุ 70,000 0 70,000 

งบเงินอุดหนุน 0 412,500 412,500 

    เงินอุดหนุน 0 412,500 412,500 

รวม 1,074,260 952,500 2,026,760 
 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์           

งาน 
งบ   

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 
 

งบบุคลากร 1,197,900 1,197,900 
 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,197,900 1,197,900 
 

งบลงทุน 42,600 42,600 
 

    ค่าครุภัณฑ ์ 42,600 42,600 
 

รวม 1,240,500 1,240,500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานเคหะและชุมชน   

                          งาน 
งบ 

งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งานกำจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

รวม 

งบบุคลากร 1,532,300 0 1,532,300 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,532,300 0 1,532,300 

งบดำเนินงาน 1,166,000 298,000 1,464,000 

    ค่าตอบแทน 251,000 0 251,000 

    ค่าใช้สอย 450,000 258,000 708,000 

    ค่าวัสด ุ 465,000 40,000 505,000 

งบลงทุน 152,400 0 152,400 

    ค่าครุภัณฑ ์ 32,400 0 32,400 

    ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 120,000 0 120,000 

รวม 2,850,700 298,000 3,148,700 

      

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  
                                งาน 
งบ 

งานส่งเสรมิและสนับสนนุ
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

งบดำเนินงาน 260,000 260,000 

    ค่าใช้สอย 260,000 260,000 

 รวม 260,000 260,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ    
         

                         งาน 
 
งบ 

งานกีฬา 
และนันทนาการ 

งานศาสนา 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริม

การท่องเท่ียว 
รวม 

งบดำเนินงาน 350,000 280,000 70,000  

ค่าใช้สอย 350,000 280,000 70,000  

รวม 350,000 280,000 70,000 700,000 
  



 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

                                         งาน 
งบ 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 

งบลงทุน 4,235,000 4,235,000 

    ค่าที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 4,235,000 4,235,000 

รวม 4,235,000 4,235,000 
 

แผนงานการเกษตร           

   งาน งานส่งเสรมิ
การเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม ้

รวม 
งบ  

งบบุคลากร 355,320 0 355,320 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 355,320 0 355,320 

งบดำเนินงาน 130,000 125,000 255,000 

    ค่าใช้สอย 130,000 125,000 255,000 

รวม 485,320 125,000 610,320 
 

 

แผนงานงบกลาง         

    งาน   
งบกลาง รวม 

งบ       

งบกลาง 17,284,275 17,284,275 

งบกลาง 17,284,275 17,284,275 

รวม 17,284,275 17,284,275 
 

 

 

 

 



ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 
อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

         

 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอำนาจตาม
ความในพระราชบญัญัตสิภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จงึตราข้อบัญญัติข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมาน 
และโดยอนุมัติของนายอำเภอด่านขุนทด 

 ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,227,221 บาท 

 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 53,227,221 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานได้ดังนี ้

         

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,354,700 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,189,040 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,177,926 

  แผนงานสาธารณสุข 2,026,760 

  แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 1,240,500 

  แผนงานเคหะและชุมชน 3,148,700 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 260,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 700,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,235,000 

  แผนงานการเกษตร 610,320 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านการดำเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 17,284,275 



งบประมาณรายจา่ยท้ังสิ้น 53,227,221 

         
 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี ้ 
         

งบ ยอดรวม 

รวมรายจา่ย 0 
         

 
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมานปฏิบัติการเบกิจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบรหิารส่วนตำบล 

          

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมานมหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบัญญัติน้ี     

  

ประกาศ ณ วันที่ ......................................................... 
   

 

   

 

 
   

(ลงนาม).................................................. 

   (นางนาฏธยาน์   แสนประสิทธ์ิ) 
                                                                   ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน 

อนุมัติ  

    

    

(ลงนาม)..................................................  

  (นายไพฑูรย์   มหาช่ืนใจ)  

ตำแหน่ง นายอำเภอด่านขุนทด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประมาณการรายรบั 
ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมาน 

อำเภอ ด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสมีา 
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 200,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 76,659.00 63,878.00 94,273.00 100,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีบำรงุท้องที ่ 58,452.96 59,254.60 62,650.06 60,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีป้าย 5,509.00 1,780.00 5,480.00 6,000.00 16.67 % 7,000.00 
รวมหมวดภาษีอากร 140,620.96 124,912.60 162,403.06 166,000.00     207,000.00 
หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

              

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการ
ขายสุรา 

1,687.80 1,474.40 2,114.60 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร 6,910.00 3,090.00 6,357.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนพาณิชย์ 400.00 220.00 720.00 500.00 0.00 % 500.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 1,406.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าปรับการผิดสญัญา 48,313.00 484,492.00 193,010.00 50,000.00 260.00 % 180,000.00 
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 % 0.00 



     ค่าใบอนญุาตประกอบการค้าสำหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

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

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,470.00 1,620.00 1,439.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 62,936.80 493,396.40 207,160.60 62,000.00     192,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 411,847.13 440,716.80 450,809.80 450,000.00 0.00 % 450,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 411,847.13 440,716.80 450,809.80 450,000.00     450,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าขายแบบแปลน 48,700.00 66,270.00 66,000.00 60,000.00 0.00 % 60,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 1,319.00 3,540.00 450.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 50,019.00 69,810.00 66,450.00 61,000.00     61,000.00 
หมวดรายได้จากทุน               
     ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 565.00 308.00 1,984.00 500.00 100.00 % 1,000.00 
รวมหมวดรายได้จากทุน 565.00 308.00 1,984.00 500.00     1,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และ
ล้อเลื่อน 

234,489.80 465,382.03 716,023.31 500,000.00 100.00 % 1,000,000.00 

    ภาษีมลูค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ 9,266,268.19 8,976,275.87 10,041,380.59 9,100,000.00 9.89 % 10,000,000.00 
    ภาษีมลูค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,348,253.43 4,275,661.28 4,584,801.54 4,500,000.00 2.22 % 4,600,000.00 



  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 260,307.39 222,717.76 220,946.25 260,000.00 -11.54 % 230,000.00 
     ภาษีสรุา 2,004,780.82 2,033,472.52 0.00 1,000,000.00 -100.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 4,312,300.06 4,900,429.50 7,790,690.66 5,200,000.00 53.85 % 8,000,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม
ตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้

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

     ค่าภาคหลวงแร ่ 81,456.01 125,432.84 112,363.57 130,000.00 -7.69 % 120,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 68,254.52 63,392.54 60,861.60 70,000.00 -7.14 % 65,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิ
และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

944,167.00 994,046.00 1,353,564.00 1,100,000.00 18.18 % 1,300,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,520,277.22 22,058,215.34 24,880,631.52 21,861,500.00     25,316,500.00 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               
   เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

12,155,910.00 26,708,091.00 26,827,645.76 28,100,000.00 -3.91 % 27,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 12,155,910.00 26,708,091.00 26,827,645.76 28,100,000.00     27,000,000.00 
รวมทุกหมวด 34,342,176.11 49,895,450.14 52,597,084.74 50,701,000.00     53,227,500.00 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยท่ัวไป 
  ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563     

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมาน 
อำเภอด่านขุนทด  จงัหวัดนครราชสีมา  

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  53,227,500  บาท     แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 207,000 บาท 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง จำนวน 200,000 บาท 
    ประมาณการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   
  ภาษีป้าย จำนวน 7,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
 หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 192,000 บาท 
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัใบอนญุาตการขายสุรา จำนวน 2,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกบัทะเบียนพาณิชย ์ จำนวน 500 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าปรับการผิดสญัญา จำนวน 180,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพ จำนวน 3,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกบัการควบคุมอาคาร จำนวน 1,500 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 450,000 บาท 
  ดอกเบี้ย จำนวน 450,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 61,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 1,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
 หมวดรายได้จากทุน รวม 1,000 บาท 



  ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน จำนวน 1,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 25,316,500 บาท 
  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลื่อน จำนวน 1,000,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 10,000,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 4,600,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 230,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ภาษีสรรพสามิต จำนวน 8,000,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จำนวน 1,500 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าภาคหลวงแร ่ จำนวน 120,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 65,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 1,300,000 บาท 
    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา   

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 27,000,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทำ 

จำนวน 27,000,000 บาท 

    ประมาณการไว้ใกลเ้คียงกบัรบัจริงในปงีบประมาณทีผ่่านมา    
 

 

 

 

 

 



  

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจำปงีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมาน 
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสมีา  

  

              
  รายจา่ยจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
งานบริหารท่ัวไป               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 

    
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหนง่นายก/รอง
นายก 

42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

2,729,264 2,750,400 2,617,083 2,750,400 0 % 2,750,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,413,984 3,435,120 3,301,803 3,435,120     3,435,120 
 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 1,868,592 1,990,350 2,034,654 2,525,320 7.71 % 2,720,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 73,238 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000 
    เงินประจำตำแหน่ง 111,638 126,000 119,000 126,000 0 % 126,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 363,600 373,920 435,760 486,000 -16.74 % 404,640 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 61,785 60,000 62,412 54,000 -36.67 % 34,200 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 2,478,853 2,634,270 2,735,826 3,275,320     3,368,840 
รวมงบบุคลากร 5,892,837 6,069,390 6,037,629 6,710,440     6,803,960 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3,900 2,736 25,200 540,000 -7.41 % 500,000 

    ค่าเช่าบ้าน 188,350 197,600 210,950 230,000 30.43 % 300,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,370 33,850 32,915 40,000 0 % 40,000 
รวมค่าตอบแทน 230,620 234,186 269,065 810,000     840,000 
  ค่าใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 331,164.5 349,613.49 280,453.7 0 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 180,000 -55.56 % 80,000 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

   
  

โครงการจัดจ้างพนกังานจ้างเหมา
บริการ (คนงานทั่วไป) 

0 0 0 84,000 0 % 84,000 
 

  
  

โครงการจัดจ้างพนกังานจ้างเหมา
บริการ (พนักงานขับรถดบัเพลิง) 

0 0 0 90,000 -100 % 0 
 

 
โครงการจัดจ้างพนกังานจ้างเหมา
บริการ (ยามรักษาความปลอดภัย) 

0 0 0 84,000 0 % 84,000 
 

 
โครงการจัดจ้างพนกังานจ้างเหมาย
บริการ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) 

0 0 0 0 100 % 90,000 
 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ 45,600 56,700 40,940 90,000 -5.56 % 85,000  

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น ๆ 

              
 

   
 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษา
 ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
 ปฏิบัติงาน 

0 0 0 0 100 % 250,000 

 

 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรต ิ

0 0 0 0 100 % 150,000 
 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 139,883 0 198,172 240,000 -16.67 % 200,000  
 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล  พนกังานจ้าง 
คณะผู้บรหิารและสมาชิกสภา 

0 224,548 0 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเลอืกตั้ง 0 0 0 350,000 100 % 700,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำวารสาร 
ผลการปฏิบัติงานองค์การบรหิารส่วน
ตำบล 

40,000 40,000 40,000 0 0 % 0 

      

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนตำบล และ
พนักงานส่วนตำบลและลกูจ้าง 
ประจำป ี2559 

15,780 0 0 0 0 % 0 

 

 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563  

      

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนตำบล และ
พนักงานส่วนตำบลและลกูจ้าง 
ประจำป ี2560 

0 57,850 0 0 0 % 0 

 

      

ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมผูบ้รหิาร 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบล 
พนักงานส่วนตำบลสู่ประชาคม
อาเซียน (ASEAN)  

0 144,393 0 0 0 % 0 

 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร    

0 15,200 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจัดทำวารสารผลการ
ปฏิบัติงานองค์การบรหิารส่วนตำบล 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 
 

      

โครงการอบรม ศึกษาดูงาน พัฒนา
ศักยภาพคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนตำบลพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน 
และคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

0 0 0 250,000 -100 % 0 

 
 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้นำชุมชน คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา
องค์การบรหิารส่วนตำบล พนักงาน
สว่นตำบลและพนักงานจ้าง 

0 0 77,825 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการอบรมให้ความรู้
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ 

0 0 12,900 0 100 % 20,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 34,425.2 70,615.35 114,544 190,000 -47.37 % 100,000 
รวมค่าใชส้อย 606,852.7 958,919.84 764,834.7 1,638,000     1,923,000 
  ค่าวัสด ุ               
    วัสดุสำนักงาน 99,608 57,371 74,181 90,000 -11.11 % 80,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 0 0 100 % 30,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 20,212 17,297 24,743 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 56,194.5 8,400 3,210 40,000 0 % 40,000 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 74,433 81,239 87,225 185,000 8.11 % 200,000 
    วัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ 25,000 7,000 24,500 30,000 -33.33 % 20,000 
    วัสดุการเกษตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 0 0 3,744 10,000 0 % 10,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 33,560 46,660 41,395 47,000 70.21 % 80,000 
    วัสดุอื่น 0 0 20,000 10,000 0 % 10,000 
รวมค่าวัสด ุ 309,007.5 217,967 278,998 452,000     520,000 
  ค่าสาธารณปูโภค               
    ค่าไฟฟ้า 228,400.67 208,600.1 259,634.39 250,000 -4 % 240,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 2,880 3,185 4,850 24,000 4.17 % 25,000 
    ค่าบริการโทรศัพท ์ 1,902.46 1,266.88 0 6,000 66.67 % 10,000 
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 391 228 160 6,000 -66.67 % 2,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 97,635.36 97,279.91 95,720.12 98,000 0 % 98,000 
รวมค่าสาธารณปูโภค 331,209.49 310,559.89 360,364.51 384,000     375,000 
รวมงบดำเนินงาน 1,477,689.69 1,721,632.73 1,673,262.21 3,284,000     3,658,000 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
      ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหุม้ PVC 0 0 0 0 100 % 14,000 
      ค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแขวน 0 0 0 0 100 % 30,600 

      
ค่าจัดซื้อช้ันเกบ็เอกสารแบบมีลกูลอ้ 
แบบ 40 ช่องวาง 

4,500 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ช้ัน 0 0 0 0 100 % 2,700 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน 
เปิดมือจัดเขาควาย (มอก.)  

0 7,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เปิด มือจับเขาควาย (มอก.) 

0 0 0 0 100 % 8,000 

      
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารตั้งโต๊ะ A3 
แบบ  15  ลิ้นชัก 

0 4,000 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 0 6,600 0 0 0 % 0 
      ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 5,200 5,200 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหลก็พรอ้ม
กระจก 

0 0 0 0 100 % 8,100 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมกลุม่  10 – 12 ที่
นั่ง 

14,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมแบบตรง หน้าโฟ
เมก้าลายไม้โครงเหล็ก 

29,400 0 0 0 0 % 0 

      จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก 0 0 6,000 0 0 % 0 
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0 0 11,000 0 0 % 0 

      
จัดซื้อโต๊ะต้ังคอมพิวเตอร ์ชนิด 2 
ลิ้นชัก 

0 0 3,500 0 0 % 0 

      ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 0 0 0 6,200 -100 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      โต๊ะทำงานระดับ 1-2 พรอ้มเก้าอี ้ 0 0 0 3,500 -100 % 0 

      
โต๊ะประชุมแบบตรง หน้าโฟเมก้า 
ลายไม ้

0 0 29,400 0 0 % 0 

      โต๊ะรับแขก  0 0 0 30,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               
      กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 0 0 0 0 100 % 48,000 

      
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ขนาด 40 นิ้ว 

0 15,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมเีดียโปรเจคเตอร ์
ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens 

0 31,200 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อจอรบัภาพ ชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมมุ 150 นิ้ว   

0 19,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อจอรบัภาพโปรเจคเตอร์ (ขา
ตั้ง) 

4,750 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อโทรโข่ง   0 3,800 0 0 0 % 0 
      เครื่องมัลตมิีเดียโปรเจคเตอร ์ 0 0 0 30,300 -100 % 0 
      จัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง 0 26,000 0 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      จัดซื้อตูล้ำโพงอเนกประสงค์ 0 0 16,000 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
      ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 9,500 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สำหรับงานประมวลผล 

21,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network   

0 12,000 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ ์multifunction แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตัง้ถังหมึกพมิพ์ (Ink 
Tank Printer) 

0 0 0 8,000 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึก (Ink Tank Printer) 

0 0 0 0 100 % 17,200 

      
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรบังาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

0 0 22,000 0 100 % 22,000 

      
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
สำหรับงานสำนักงาน 

0 0 0 0 100 % 48,000 

      
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบังาน
สำนักงาน 

0 0 16,000 0 100 % 17,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 0 0 11,600 0 100 % 5,000 

      
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)  

0 0 0 7,000 -100 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและปรบัปรุงครุภัณฑ์ 130,560 0 0 0 0 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 209,410 129,800 115,500 85,000     230,100 
รวมงบลงทุน 209,410 129,800 115,500 85,000     230,100 
  งบรายจา่ยอ่ืน               
  รายจา่ยอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น 156,455 0 25,000 0 0 % 0 

      
ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย 
ประเมินผล หรือพฒันาระบบต่าง ๆ 

0 0 0 25,000 0 % 25,000 

รวมรายจา่ยอ่ืน 156,455 0 25,000 25,000     25,000 
รวมงบรายจา่ยอ่ืน 156,455 0 25,000 25,000     25,000 
รวมงานบริหารท่ัวไป 7,736,391.69 7,920,822.73 7,851,391.21 10,104,440     10,717,060 
งานบริหารงานคลัง               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 1,073,245 1,109,100 1,339,420 1,675,540 5.31 % 1,764,480 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 0 0 6,000 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 53,266 112,800 116,760 121,440 4.05 % 126,360 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 11,333 24,000 18,000 24,000 0 % 24,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1,179,844 1,287,900 1,522,180 1,862,980     1,956,840 
รวมงบบุคลากร 1,179,844 1,287,900 1,522,180 1,862,980     1,956,840 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               
    ค่าเช่าบ้าน 72,000 48,000 36,000 101,000 78.22 % 180,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,030 18,400 29,350 35,000 0 % 35,000 
รวมค่าตอบแทน 83,030 66,400 65,350 136,000     215,000 
  ค่าใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 2,720 0 13,550 0 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 60,000 0 % 60,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 68,804 0 56,100 70,000 0 % 70,000 
 

 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

0 59,456 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมจัดทำ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน   

300,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ภาษี 

19,925 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และบรกิาร
ภาษีเคลื่อนที่     

0 1,645 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน 

0 0 0 18,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน (จ้างเหมาบุคคล) 

0 0 0 0 100 % 108,000 

      
โครงการปรับปรงุแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรพัย์สิน (สำรวจภาคสนาม) 

0 0 0 0 100 % 200,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการสง่เสรมิการจัดเก็บรายได้
และบริการภาษีเคลื่อนที ่

0 0 3,310 5,000 0 % 5,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1,500 42,200 2,800 50,000 0 % 50,000 
รวมค่าใชส้อย 392,949 103,301 75,760 203,000     493,000 
  ค่าวัสด ุ               
    วัสดุสำนักงาน 38,472 62,959.05 51,545.4 80,000 -25 % 60,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 0 0 100 % 20,000 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 50,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 36,560 39,840 39,572 40,000 0 % 40,000 
รวมค่าวัสด ุ 75,032 102,799.05 91,117.4 120,000     170,000 
  ค่าสาธารณปูโภค               
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 6,370 3,016 6,508 15,000 0 % 15,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 12,000 
รวมค่าสาธารณปูโภค 6,370 3,016 6,508 15,000     27,000 
รวมงบดำเนินงาน 557,381 275,516.05 238,735.4 474,000     905,000 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
      เก้าอี้สำนักงาน 0 0 0 0 100 % 8,400 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      ค่าจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์   0 3,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา 

0 18,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อช้ันเกบ็เอกสารแบบมีลกูลอ้
แบบ 40 ช่องวาง 

0 9,000 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง   0 20,800 0 0 0 % 0 
      เครื่องปรบัอากาศ 0 0 0 0 100 % 36,400 
      ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 0 0 0 0 100 % 16,000 
      โต๊ะทำงานระดับ 1-2 พรอ้มเก้าอี ้ 0 0 0 3,500 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
      รถบรรทุก (ดเีซล) 0 0 0 0 100 % 715,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สำหรับงานประมวลผล 

21,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบั
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)    

29,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สีแบบ Network 

12,000 0 0 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 
800 VA  

12,400 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 74,400 50,800 0 3,500     775,800 
รวมงบลงทุน 74,400 50,800 0 3,500     775,800 
  งบรายจา่ยอ่ืน               
  รายจา่ยอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น 51,977 0 0 0 0 % 0 
รวมรายจา่ยอ่ืน 51,977 0 0 0     0 
รวมงบรายจา่ยอ่ืน 51,977 0 0 0     0 
รวมงานบริหารงานคลัง 1,863,602 1,614,216.05 1,760,915.4 2,340,480     3,637,640 
รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 9,599,993.69 9,535,038.78 9,612,306.61 12,444,920     14,354,700 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

              

  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 499,699 241,210 320,080 399,960 2.36 % 409,380 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 18,000 1,800 14,200 14,340 -74.48 % 3,660 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 27,000 300 % 108,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 0 3,000 300 % 12,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 517,699 243,010 334,280 444,300     533,040 
รวมงบบุคลากร 517,699 243,010 334,280 444,300     533,040 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

0 0 25,200 0 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 25,200 0     0 
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมซ้อม
แผนการป้องกันสาธารณภัย 

37,760 49,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ป้องกันและลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลสำคัญ ประจำปี 2559 

32,900 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรม อปพร. รุ่นที่ 3   

334,015 0 0 0 0 % 0 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      

ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนตำบลกุด
พิมาน 

0 294,300 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมรณรงค์
ขับข่ีปลอดภัยและให้ความรูเ้รือ่ง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

0 19,720 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมรณรงค์
ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์

0 34,720 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมรณรงค์
ป้องกันไฟป่าและเผาหญ้าในแปลงนา 

0 19,880 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมวัน
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืน
ตำบลกุดพมิาน  

0 18,000 0 0 0 % 0 

      

ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมวัน
อาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรอืน
แห่งชาติ (อปพร.) อบต.กุดพิมาน  
ประจำปี 2559 

19,000 0 0 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมให้
ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสา
ธารณภัยทั่วไป  

0 19,670 0 0 0 % 0 

      โครงการจัดงานรณรงค์ขับข่ีปลอดภัย 0 0 20,000 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

0 0 13,540 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการป้องกันและแก้ปญัหายาเสพ
ติด 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      
โครงการฝกึอบรมขับขีป่ลอดภัยและ
ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการฝกึอบรมซ้อมแผนการ
ป้องกันสาธารณภัย 

0 0 39,740 50,000 0 % 50,000 

      
โครงการฝกึอบรมเพิ่มศักยภาพ อป
พร. 

0 0 0 250,000 0 % 250,000 

      
โครงการฝกึอบรมเพิ่มศักยภาพ อป
พร. (ฝกึทบทวน) 0 0 288,945 0 0 % 0 

 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการฝกึอบรมให้ความรู้เด็กใน
โรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัยทั่วไป 

 0 20,000 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการฝกึอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ใช้วัสดุอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย 

0 0 29,800 30,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

0 0 26,280 40,000 0 % 40,000 

      
โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและเผา
หญ้าในแปลงนา 

0 0 19,640 20,000 -50 % 10,000 

      
โครงการสร้างจิตสำนึกให้กบั
ประชาชนเกี่ยวกบัสาธารณภัย 

0 0 0 0 100 % 20,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 129,260 0 0 0 % 0 
รวมค่าใชส้อย 423,675 584,550 457,945 450,000     480,000 
  ค่าวัสด ุ               
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 67,200 0 0 0 0 % 0 
    วัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ 0 16,000 0 0 0 % 0 
    วัสดุเครื่องดับเพลงิ 0 0 0 0 100 % 100,000 
    วัสดุอื่น 0 149,340 0 0 0 % 0 
รวมค่าวัสด ุ 67,200 165,340 0 0     100,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมงบดำเนินงาน 490,875 749,890 483,145 450,000     580,000 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      
ค่าจัดซื้อช้ันเกบ็เอกสารแบบมีลกูลอ้ 
แบบ 40 ช่องวาง   

4,500 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน
เปิดมือจับชนิดเขาควาย  (มอก.)  

4,500 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารตั้งโต๊ะ A3 
แบบ 15 ลิ้นชัก  

4,000 0 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง    5,200 0 0 0 0 % 0 
      ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6 4,900 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               

      

ค่าจัดซื้อวิทยุสือ่สารชนิดประจำที ่10 
วัตต์ ติดรถยนต์บรรทุกน้ำ
อเนกประสงค์ ขนาด 10 วัตต์ จำนวน 
1 ชุด พรอ้มอปุกรณ์และติดตั้ง 

0 28,000 0 0 0 % 0 

 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
ค่าจัดซื้อวิทยุสือ่สารและแบตเตอรี่
วิทยุสื่อสารและเสาสง่สญัญาณ ชนิด
มือถือ 5 วัตต์   

0 300,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลงิ               
      หัวฉีดชนิดปรับฝอย 0 0 0 0 100 % 25,000 
      หัวฉีดแท่นปืนรปูง ู 0 0 0 0 100 % 35,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
      คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 16,000 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบั
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)  

29,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet Printer) สำหรบักระดาษ
ขนาด A  

8,500 0 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น               

      
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลงิภายนอกอาคาร
พร้อมอปุกรณ์ประกอบ   

0 76,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ
แบบโปร่ง   

0 20,000 0 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
ค่าจัดซื้อไฟไซเรนติดหลังคารถทรง
แคปซูลใหญ่พร้อมติดตั้ง  

0 20,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อสายดบัเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง 
ขนาด 1.5 นิ้ว 

0 12,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อสายดบัเพลิงชนิดผ้าใบสีแดง 
ขนาด 2.5 นิ้ว 

0 16,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง  หัวฉีดด้าม
ปีนชนิดอัลลอยด์ 

0 25,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 60,600 497,000 0 0     76,000 
รวมงบลงทุน 60,600 497,000 0 0     76,000 
  งบรายจา่ยอ่ืน               
  รายจา่ยอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น 19,906 0 0 0 0 % 0 
รวมรายจา่ยอ่ืน 19,906 0 0 0     0 
รวมงบรายจา่ยอ่ืน 19,906 0 0 0     0 
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

1,089,080 1,489,900 817,425 894,300     1,189,040 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,089,080 1,489,900 817,425 894,300     1,189,040 
แผนงานการศึกษา               



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 715,972 1,878,564 789,890 851,490 4.57 % 890,400 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 7,190 0 0 0 0 % 0 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 26,640 262,440 0 0 0 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 43,140 0 0 0 % 0 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 791,802 2,226,144 831,890 893,490     932,400 
รวมงบบุคลากร 791,802 2,226,144 831,890 893,490     932,400 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               
    ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 36,000 42,000 0 % 42,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 55,005.5 0 5,000 0 % 5,000 
รวมค่าตอบแทน 36,000 91,005.5 36,000 47,000     47,000 
  ค่าใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 7,706 18,258 6,244 0 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปกป้อง
สถาบันของชาติ และศึกษาดูงานพระ
ราชกรณียกจิของพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช 

0 299,960 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวฯ   

22,827 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2560 

0 178,750 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ 

59,953 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของเดก็นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ ประจำปี 2560  

0 22,280 0 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 72,892 0 95,276 120,000 -16.67 % 100,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

0 50,100 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานถวายพระเพลงิพระ
บรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

0 31,560 0 0 0 % 0 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1,800 3,750 1,000 30,000 166.67 % 80,000 
รวมค่าใชส้อย 165,178 604,658 102,520 170,000     200,000 
  ค่าวัสด ุ               
    วัสดุสำนักงาน 105,615 45,114 48,380 530,000 -88.68 % 60,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 49,392 49,986 49,994 50,000 -100 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 19,900 0 0 100 % 30,000 
รวมค่าวัสด ุ 155,007 115,000 98,374 580,000     90,000 
  ค่าสาธารณปูโภค               
    ค่าไฟฟ้า 0 0 0 12,000 25 % 15,000 
    ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล 1,254 2,240 1,944 5,000 0 % 5,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมค่าสาธารณปูโภค 1,254 2,240 1,944 17,000     20,000 
รวมงบดำเนินงาน 357,439 812,903.5 238,838 814,000     357,000 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      
ค่าจัดซื้อตู้เหลก็เกบ็เอกสาร 2 บาน
เปิด 

0 14,000 0 0 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อโต๊ะหมูบู่ชา  หมู่ 9 0 9,900 0 0 0 % 0 
      ค่าซื้อตู้เกบ็เอกสาร ชนิด 15 ลิ้นชัก 0 0 3,500 0 0 % 0 

      
จัดซื้อเก้าอีส้ำนักงานหุ้มด้วยหนงั 
PVC 

0 0 9,800 0 0 % 0 

      จัดซื้อคูลเลอร์น้ำ 0 0 18,900 0 0 % 0 
      จัดซื้อช้ันเอนกประสงค์ ชนิด 6 ช่อง 0 0 13,000 0 0 % 0 
      จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 0 0 11,000 0 0 % 0 

      
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
ชนิด 2 ช้ัน 

0 0 16,800 0 0 % 0 

      
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 
ชนิด 3 ช้ัน 

0 0 19,600 0 0 % 0 

      จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ช้ัน 0 0 5,400 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์เคลือบโฟเมก้า 0 0 6,800 0 0 % 0 
      จัดซื้อโต๊ะทำงาน ระดบั 3 - 6 0 0 17,000 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               
      ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD  0 14,000 0 0 0 % 0 
      ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) 0 105,000 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
      คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 16,000 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพมิพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดำ (18 หน้า/นาท)ี 

19,800 0 0 0 0 % 0 

      
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรบังาน
ประมวลผล แบบที่ 1  

0 0 22,000 0 0 % 0 

      จัดซื้อเครื่องพิมพ ์MULTIFUNCTION 0 0 0 0 100 % 8,000 
      จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า  0 0 5,800 0 0 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 19,800 142,900 149,600 0     24,000 
รวมงบลงทุน 19,800 142,900 149,600 0     24,000 
  งบรายจา่ยอ่ืน               
  รายจา่ยอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น 111,412 0 0 0 0 % 0 
รวมรายจา่ยอ่ืน 111,412 0 0 0     0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 111,412 0 0 0     0 
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,280,453 3,181,947.5 1,220,328 1,707,490     1,313,400 
งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,246,050 1,476,040 0.27 % 1,480,000 
    เงินวิทยฐานะ 0 0 17,500 84,000 0 % 84,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 271,270 300,000 0 % 300,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 38,630 48,000 -27.08 % 35,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 1,573,450 1,908,040     1,899,000 
รวมงบบุคลากร 0 0 1,573,450 1,908,040     1,899,000 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 29,150 90,000 -22.22 % 70,000 
รวมค่าตอบแทน 0 0 29,150 90,000     70,000 
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 



 

  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
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โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา 

0 0 149,600 164,900 -6.19 % 154,700 

      
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา 

610,000 202,300 0 0 0 % 0 

      
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา  ศูนย์พฒันาเดก็
เล็ก 

0 588,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา (ค่ากจิกรรม
พัฒนาผูเ้รียน) 

0 0 0 45,150 -4.76 % 43,000 

      
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

0 0 0 31,500 -4.76 % 30,000 

      
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา (ค่าหนงัสอืเรียน) 

0 0 0 21,000 -4.76 % 20,000 

      
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา (ค่าอปุกรณ์การ
เรียน) 

0 0 0 21,000 -4.76 % 20,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
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โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการ
บรหิารสถานศึกษา (สำหรับสนับสนุน
อาหารกลางวัน) 

0 0 442,000 588,000 -8.33 % 539,000 

รวมค่าใชส้อย 610,000 790,300 591,600 871,550     806,700 
  ค่าวัสด ุ               
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 50,000 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 1,079,562.7 1,272,720 9.91 % 1,398,826 
    วัสดุอื่น 737,485.64 984,738.84 0 0 0 % 0 
รวมค่าวัสด ุ 737,485.64 984,738.84 1,079,562.7 1,272,720     1,448,826 
รวมงบดำเนินงาน 1,347,485.64 1,775,038.84 1,700,312.7 2,234,270     2,325,526 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่               

      
โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV 
ขนาด 40 นิ้ว 

0 0 0 0 100 % 14,000 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 0 0     14,000 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
    อาคารต่าง ๆ               
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โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น
เสริมสร้างปัญญา 

0 0 0 0 100 % 100,000 

      
โครงการปรับปรงุต่อเติมศูนย์พฒันา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน 

0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0     120,000 
รวมงบลงทุน 0 0 0 0     134,000 
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,464,000 2,463,000 2,454,000 0 0 % 0 

      
เงินอุดหนุนสำหรบัสนบัสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียน 

0 0 0 2,400,000 2.33 % 2,456,000 

รวมเงินอุดหนุน 2,464,000 2,463,000 2,454,000 2,400,000     2,456,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 2,464,000 2,463,000 2,454,000 2,400,000     2,456,000 
รวมงานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา 3,811,485.64 4,238,038.84 5,727,762.7 6,542,310     6,814,526 
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
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โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสรญิพระรัตนตรัยทำนอง
สรภัญญะ 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก
และเยาวชน 

0 0 44,850 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าใชส้อย 0 0 44,850 80,000     50,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 44,850 80,000     50,000 
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ 0 0 44,850 80,000     50,000 
รวมแผนงานการศึกษา 5,091,938.64 7,419,986.34 6,992,940.7 8,329,800     8,177,926 
แผนงานสาธารณสุข               
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 0 101,760 214,260 349,260 137.43 % 829,260 
    เงินประจำตำแหน่ง 0 0 0 42,000 0 % 42,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 101,760 214,260 391,260     871,260 
รวมงบบุคลากร 0 101,760 214,260 391,260     871,260 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

    ค่าเช่าบ้าน 0 11,700 21,450 30,000 60 % 48,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 2,900 5,000 0 % 5,000 
รวมค่าตอบแทน 0 11,700 24,350 35,000     53,000 
  ค่าใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 147,800 180,994 164,610 0 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 20,000 50 % 30,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก    

0 25,500 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
เพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน 

0 28,047 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้าน
อนามัยชุมชน   

0 299,400 0 0 0 % 0 

      
โครงการป้องกันควบคุมโรค
ไข้เลือดออก    

25,520 0 0 0 0 % 0 

      โครงการให้ความรูเ้พศศึกษา 22,039.9 0 0 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 0 6,720 0 20,000 0 % 20,000 
รวมค่าใชส้อย 195,359.9 540,661 164,610 40,000     80,000 
  ค่าวัสด ุ               
    วัสดุสำนักงาน 9,793 9,853 9,581 0 100 % 20,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 13,450 6,769 0 0 % 0 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 10,551 0 7,525 35,000 14.29 % 40,000 
    วัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์ 139,500 56,000 90,000 10,000 0 % 10,000 
รวมค่าวัสด ุ 159,844 79,303 113,875 45,000     70,000 
รวมงบดำเนินงาน 355,203.9 631,664 302,835 120,000     203,000 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์การเกษตร               
      จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0 0 59,000 0 0 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 59,000 0     0 
รวมงบลงทุน 0 0 59,000 0     0 
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนเอกชน 112,500 112,500 112,500 0 0 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 112,500 112,500 112,500 0     0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมงบเงินอุดหนุน 112,500 112,500 112,500 0     0 
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 467,703.9 845,924 688,595 511,260     1,074,260 
งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

0 0 79,042 80,000 62.5 % 130,000 

      โครงการวันงดสบูบหุรีโ่ลก 0 0 0 0 100 % 10,000 

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

0 0 0 120,000 0 % 120,000 

      
โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้นำ
เครือข่ายด้านอนามัยชุมชน 

0 0 0 250,000 0 % 250,000 

      
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
เพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าใชส้อย 0 0 79,042 480,000     540,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมงบดำเนินงาน 0 0 79,042 480,000     540,000 
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 300,000 0 0 % 0 

      
โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม.) 

0 0 0 112,500 0 % 112,500 

      โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 0 0 0 300,000 0 % 300,000 
รวมเงินอุดหนุน 0 0 300,000 412,500     412,500 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 300,000 412,500     412,500 
รวมงานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน 0 0 379,042 892,500     952,500 
รวมแผนงานสาธารณสุข 467,703.9 845,924 1,067,637 1,403,760     2,026,760 
แผนงานสังคมสงเคราะห์               
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 0 782,810 906,986 1,012,200 2.6 % 1,038,480 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 35,880 126,500 149,040 0.16 % 149,280 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 3,975 19,635 15,900 -36.23 % 10,140 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 822,665 1,053,121 1,177,140     1,197,900 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมงบบุคลากร 0 822,665 1,053,121 1,177,140     1,197,900 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สำนักงาน               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องปรบัอากาศแบบแยก
ส่วน 

0 36,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี ้ระดบั 
3 – 6      

0 4,900 0 0 0 % 0 

      จัดซื้อพัดลมติดผนัง 0 0 8,400 0 0 % 0 
      ตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 24,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               
      คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ค 0 0 0 0 100 % 16,000 
      เครื่องพิมพ ์ 0 0 0 0 100 % 2,600 
      เครื่องพิมพ ์MULTIFUNCTION 0 0 17,000 0 0 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 40,900 25,400 0     42,600 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค               

 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการปรับปรงุต่อเติมศูนย์พฒันา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สงูอายุ  

0 93,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 93,000 0 0     0 
รวมงบลงทุน 0 133,900 25,400 0     42,600 
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 956,565 1,078,521 1,177,140     1,240,500 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 827,820 0 0 0 0 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 138,000 0 0 0 0 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 19,635 0 0 0 0 % 0 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 985,455 0 0 0     0 
รวมงบบุคลากร 985,455 0 0 0     0 
  งบรายจา่ยอ่ืน               
  รายจา่ยอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น 50,659 0 0 0 0 % 0 
รวมรายจา่ยอ่ืน 50,659 0 0 0     0 
รวมงบรายจา่ยอ่ืน 50,659 0 0 0     0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1,036,114 0 0 0     0 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,036,114 956,565 1,078,521 1,177,140     1,240,500 
แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 530,469 392,700 415,980 996,000 -14.4 % 852,620 
    เงินประจำตำแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 263,400 273,960 519,038 580,800 2.31 % 594,240 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 43,140 72,587 85,700 -49.31 % 43,440 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 883,869 751,800 1,049,605 1,704,500     1,532,300 
รวมงบบุคลากร 883,869 751,800 1,049,605 1,704,500     1,532,300 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

8,750 29,750 48,600 150,000 33.33 % 200,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 24,000 50 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 15,000 0 % 15,000 
รวมค่าตอบแทน 8,750 29,750 48,600 189,000     251,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

  ค่าใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,600 19,360 5,482 0 0 % 0 
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 40,000 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 17,404 0 15,100 40,000 25 % 50,000 

      

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนกังานส่วนตำบล พนักงานจ้าง 

0 30,120 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบล
กุดพิมาน 

68,086 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับเกรดถนนในพื้นที่ตำบล
กุดพิมาน 

0 0 146,218 200,000 0 % 200,000 

    ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 12,934.62 289,694.1 31,800 300,000 -33.33 % 200,000 
รวมค่าใชส้อย 111,024.62 339,174.1 198,600 580,000     450,000 
  ค่าวัสด ุ               



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

    วัสดุสำนักงาน 17,800 7,962 41,202 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 109,530 110,775 0 120,000 0 % 120,000 
    วัสดุก่อสร้าง 46,901 149,650 39,849 144,400 -16.9 % 120,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 0 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 34,462 33,530 36,337 100,000 -20 % 80,000 
    วัสดุการเกษตร 15,677 14,900 0 30,000 -33.33 % 20,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 2,960 0 5,150 20,000 25 % 25,000 
รวมค่าวัสด ุ 227,330 316,817 122,538 514,400     465,000 
รวมงบดำเนินงาน 347,104.62 685,741.1 369,738 1,283,400     1,166,000 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สำนักงาน               
      เครื่องปรบัอากาศ 0 0 0 0 100 % 32,400 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
สำหรับงานประมวลผล 

21,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรบั
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาด
ไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

29,000 0 0 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึ 
(Inkjet Printer) สำหรบักระดาษ
ขนาด A   

8,500 0 0 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 28,500 -100 % 0 
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊  0 0 0 20,500 -100 % 0 
      เครื่องพิมพ ์ 0 0 0 7,900 -100 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ ์ 58,500 0 0 56,900     32,400 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค               
      เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ่สร้าง 

              

      ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 0 0 0 60,000 16.67 % 70,000 
รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 110,000     120,000 
รวมงบลงทุน 58,500 0 0 166,900     152,400 
  งบรายจา่ยอ่ืน               
  รายจา่ยอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น 50,947 0 0 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมรายจา่ยอ่ืน 50,947 0 0 0     0 
รวมงบรายจา่ยอ่ืน 50,947 0 0 0     0 
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,092,401.35 15,600.94 0 0 0 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 1,092,401.35 15,600.94 0 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 1,092,401.35 15,600.94 0 0     0 
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,432,821.97 1,453,142.04 1,419,343 3,154,800     2,850,700 
งานไฟฟ้าถนน               
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 75,207.21 0 0 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 0 0 75,207.21 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 75,207.21 0     0 
รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 75,207.21 0     0 
งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใชส้อย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการจัดจ้างเหมาบรกิารเก็บขยะ
มูลฝอย 

0 0 0 168,000 0 % 168,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการฝกึอบรมพฒันาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินและผู้นำชุมชนด้าน
การบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 

0 0 246,940 0 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์สง่เสรมิการคัดแยก
ขยะ 

0 0 43,040 30,000 66.67 % 50,000 

      โครงการสง่เสรมิการคัดแยกขยะ 0 28,750 0 0 0 % 0 

      
โครงการสง่เสรมิและสนับสนุน
อาสาสมัครทอ้งถ่ินรกัษ์โลก 

0 0 0 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าใชส้อย 0 28,750 289,980 238,000     258,000 
  ค่าวัสด ุ               
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 25,000 60 % 40,000 
รวมค่าวัสด ุ 0 0 0 25,000     40,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 28,750 289,980 263,000     298,000 
รวมงานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 28,750 289,980 263,000     298,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,432,821.97 1,481,892.04 1,784,530.21 3,417,800     3,148,700 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน               

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรา้งความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

              

  งบดำเนินงาน               
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

0 20,500 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพ   

0 65,671 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
แผนพัฒนา  

0 20,448 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรมสร้าง
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย  

0 18,500 0 0 0 % 0 

 

 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมศึกษาดู
งานเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการสง่เสริมอาชีพ
รายไดข้องผูบ้รหิาร สมาชิกสภา 
อบต.  พนกังานส่วนตำบลและลกูจ้าง  
ผู้นำชุมชน  ผูป้กครอง 
ท้องที่ ตัวแทนหน่วยงานราชการใน
พื้นที่และตัวแทนกลุ่ม/ชมรมในพื้นที่     

0 394,800 0 0 0 % 0 

รวมค่าใชส้อย 0 519,919 0 0     0 
รวมงบดำเนินงาน 0 519,919 0 0     0 
รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

0 519,919 0 0     0 

งานส่งเสรมิและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
ฝึกอบรมอาชีพ   

22,360 0 0 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุมประชาคม
แผนชุมชน  

29,200 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างพลเมอืงดี
วิธีประชาธิปไตย 

17,000 0 0 0 0 % 0 

      โครงการจัดต้ังโรงเรียนผูสู้งอายุ 0 0 91,352 0 0 % 0 

      
โครงการป้องกันและแก้ปญัหายาเสพ
ติด 

0 0 40,080 50,000 -100 % 0 

      
โครงการฝกึอบรมส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได ้

0 0 12,152 50,000 0 % 50,000 

      
โครงการสง่เสรมิกลุ่มพฒันากองทุน
บทบาทสตร ี

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการสนบัสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนพัฒนา 

0 0 20,000 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการเสรมิสร้างครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการอบรมกฎหมายน่ารูเ้พื่อ
ประชาชน 

0 0 0 22,000 -9.09 % 20,000 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการอบรมส่งเสริมพฒันาจิตใจ
ผู้สงูอายุ 

0 0 99,900 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าใชส้อย 68,560 0 263,484 282,000     260,000 
รวมงบดำเนินงาน 68,560 0 263,484 282,000     260,000 
รวมงานส่งเสรมิและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 68,560 0 263,484 282,000     260,000 
รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 68,560 519,919 263,484 282,000     260,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ               
งานกีฬาและนนัทนาการ               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
แข่งขันกีฬากุดพิมานต้านยาเสพติด  
ประจำปี 2559 

197,100 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
แข่งขันกีฬากุดพิมานต้านยาเสพติด  
ประจำปี 2560 

0 191,003 0 0 0 % 0 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการ/กจิกรรมเยาวชนยุคใหม่ 
ห่างไกลยาเสพติดตำบลกุดพิมาน 

76,681 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

0 0 346,463 250,000 0 % 250,000 

      โครงการสง่เสรมิการออกกำลังกาย 0 0 0 100,000 0 % 100,000 
รวมค่าใชส้อย 273,781 191,003 346,463 350,000     350,000 
รวมงบดำเนินงาน 273,781 191,003 346,463 350,000     350,000 
  งบลงทุน               
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
    อาคารต่าง ๆ               

      
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างลาน
กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนน
สะอาด 

0 0 178,000 0 0 % 0 

      
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างลาน
กีฬาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านไร ่

0 0 178,000 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 356,000 0     0 
รวมงบลงทุน 0 0 356,000 0     0 
รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 273,781 191,003 702,463 350,000     350,000 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

  งบดำเนินงาน               
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมงาน
บวงสรวงท้าวสรุนารอีำเภอด่านขุน
ทด 

0 1,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมงาน
สมโภชพระบรมสารีรกิธาตุ ประจำปี 
2559 

50,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมงาน
สมโภชพระบรมสารีรกิธาตุ ประจำปี 
2560 

0 49,428 0 0 0 % 0 

      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  
ประจำปี 2560 

0 40,000 0 0 0 % 0 

 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ประจำปี 2559   

40,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมสืบ
สานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 
2559 

140,240 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

0 0 59,968 60,000 -100 % 0 

      
โครงการจัดงานเฉลมิพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

0 0 59,998 60,000 -100 % 0 

      โครงการจัดงานบวงสรวงท้าวสุรนาร ี 0 0 11,400 20,000 -100 % 0 

      
โครงการจัดงานพิธีบวงสรวงสมโภช
พระบรมสารรีิกธาตุ 

0 0 49,528 50,000 0 % 50,000 

      
โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าว
สุรนาร ี

0 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการจัดงานสบืสานประเพณีลอย
กระทง 

0 0 135,195 150,000 0 % 150,000 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการสง่เสรมิพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

0 0 49,870 60,000 0 % 60,000 

      
โครงการอบรมพิธีกรทางศาสนาและ
การจัดรูปแบบทางรัฐพิธี 

0 0 16,960 0 0 % 0 

รวมค่าใชส้อย 230,240 90,428 382,919 400,000     280,000 
รวมงบดำเนินงาน 230,240 90,428 382,919 400,000     280,000 
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 230,240 90,428 382,919 400,000     280,000 
งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเท่ียว               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน 0 0 0 50,000 0 % 50,000 
      โครงการสง่เสรมิการท่องเที่ยว 0 0 0 0 100 % 20,000 
รวมค่าใชส้อย 0 0 0 50,000     70,000 
รวมงบดำเนินงาน 0 0 0 50,000     70,000 
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเท่ียว 0 0 0 50,000     70,000 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 504,021 281,431 1,085,382 800,000     700,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               
  งบลงทุน               
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 10 สาย
นางร่วม 

0 0 0 0 100 % 221,500 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านถนนหกัใหญ่ หมู่ที่ 1 สาย
บ้านนายไพฑูรย ์ 

0 0 0 90,400 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านถนนหกัใหญ่ หมู่ที่ 1 สาย
บ้านนายแรม-คลองสง่น้ำ   

0 0 0 114,200 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนเจริญ 
หมู่ที่ 15สายบ้านนายหลอย 

0 0 0 0 100 % 89,100 

 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 สายบ้าน
นายณัฐวุฒิ    

0 0 0 230,900 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสะอาด หมูท่ี่ 11 ซอย
เข้าวัดโนนสะอาด  

0 239,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสะอาด หมูท่ี่ 11 ซอย
บ้านนายด่าง – นางสนุ่น  

0 108,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนสะอาด หมูท่ี่ 11 ซอย
บ้านนายฤทธ์ิ สูดขุนทด  

0 144,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 6 สายบ้านนาง
ร่วม-นานางประณีต 

0 0 0 292,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโสมน้อยพฒันา หมูท่ี่ 14 
สายนางแดง-ถนนลาดยาง   

0 0 0 243,000 -100 % 0 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี่ 15 บ้านโนนเจริญ ซอย
นายเพิ่ม - นายหลอย 

0 0 470,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี่ 15 บ้านโนนเจริญ ซอย
บ้านนางบัวคลี ่

0 0 124,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี่ 2 บ้านโนนสง่า สายบ้าน
นายณัฐวุฒิ - บ้านนายเสมอ 

0 0 464,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหลก็ หมู่ที่ 5 สายบ้านนางยอ้ย โคตนะ 

0 0 0 0 100 % 494,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบทีท่ำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลกุดพิมาน 

0 0 433,500 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านบุ
ข้ีเหลก็ หมูท่ี่ 5 สายนานายจรัญ 
มรกตเมืองปัก-ทีส่าธารณประโยชน์  

0 0 0 131,000 -100 % 0 

 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้านบุ
ข้ีเหลก็ หมูท่ี่ 5 สายนานายยก–แยก
ศูนย์ปฏิบัติธรรมปรสิุทโธ 

0 0 0 380,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคันดิน บ้าน
สำนักพิมาน หมู่ที่ 12 สายไร่นายสำ
เนียก-ไร่นายไทย 

0 0 0 231,600 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้าน
กระชาว หมู่ที่ 4 สายบ้านนายวาม 

0 0 0 0 100 % 297,700 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้าน
กุดพิมาน  
หมู่ที่ 7สายโนนหมาน้อย 

0 0 0 0 100 % 497,200 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้าน
กุดพิมาน หมูท่ี่ 7 สายถนนลาดยาง-
โนนข้ีตุ่น 

0 0 0 807,400 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้าน
ดอนใหญ ่ 
หมู่ที่ 9 สายตะวันตกวัด 

0 0 0 0 100 % 162,800 

 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่ 11 สายบึงถนนหัก
ใหญ่-วัดเชษฐา 

0 0 0 688,900 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้าน
พิงพิมาน หมู่ที่ 13 สายรุกกระโต 

0 0 0 0 100 % 497,200 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้าน
โสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 สายบ้าน
โสมน้อยพัฒนา-บ้านโนนสง่า 

0 0 0 496,000 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้าน
โสมน้อยพัฒา 
หมู่ที่ 14 สายบ้านโสมน้อยพัฒนา-
บ้านโนนสง่า 

0 0 0 0 100 % 497,200 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ บา้น
หนองกระเทียมเหนอื หมู่ที่ 3 สาย
หนองกระเทียมเหนอื-บ้านหลุ่ง 

0 0 0 496,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลกุ หมูท่ี่ 3 
บ้านหนองกระเทียมเหนือ สายหนอง
กระเทียมเหนือ - โสมนอ้ยพัฒนา 

0 0 214,500 0 0 % 0 

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 
คลส.ลงคลองสามบาท 

0 0 0 0 100 % 81,000 

      
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 2 สายศาลา
ประชาคม 

0 0 0 0 100 % 182,700 

      

โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ไร่ หมู่ที่ 6 สายบ้านนายประสาท-
ห้วยสามบาท   
ช่วงที่ 1 

0 0 0 358,200 -100 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ไร่ 
หมู่ที่ 6 สายหนองมะขามโพรง 

0 0 0 0 100 % 717,400 

      
โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้าน
ใหม่แสนสุข หมู่ที่ 8 สายบ้านใหม่
แสนสุข-สระสีเ่หลี่ยม 

0 0 0 0 100 % 497,200 

      
โครงการซ่อมสร้างเสริมคันบงึถนนหัก
ใหญ่ บ้านโนนสง่า หมูท่ี่ 2 

0 0 0 265,300 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรงุดัดแปลงโรงจอดรถ
เดิมเป็นห้องอเนกประสงค์  

90,000 0 0 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการปรับปรงุต่อเติมอาคารงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมาน  

99,900 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 189,900 491,000 1,706,000 4,824,900     4,235,000 
รวมงบลงทุน 189,900 491,000 1,706,000 4,824,900     4,235,000 
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 189,900 491,000 1,706,000 4,824,900     4,235,000 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 189,900 491,000 1,706,000 4,824,900     4,235,000 
แผนงานการเกษตร               
งานส่งเสรมิการเกษตร               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               
    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 355,320 0 % 355,320 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 0 0 0 355,320     355,320 
รวมงบบุคลากร 0 0 0 355,320     355,320 
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
ค่าใช้จ่ายในโครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนการดำเนินงานตามปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง  

20,000 62,750 0 0 0 % 0 

      
โครงการไถกลบตอซงัข้าว ข้าวโพด
แทนการจุดไฟเผา 

0 0 14,800 0 0 % 0 

      โครงการสง่เสรมิอาชีพเกษตร 0 0 0 50,000 -40 % 30,000 

      
โครงการสนบัสนุนการดำเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

0 0 0 50,000 100 % 100,000 

รวมค่าใชส้อย 20,000 62,750 14,800 100,000     130,000 
รวมงบดำเนินงาน 20,000 62,750 14,800 100,000     130,000 
รวมงานส่งเสรมิการเกษตร 20,000 62,750 14,800 455,320     485,320 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้               
  งบดำเนินงาน               
  ค่าใชส้อย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
ท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รกัษ์พื้นทีส่ี
เขียว  ประจำปงีบประมาณ 2559 

10,000 0 0 0 0 % 0 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
ท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รกัษ์พื้นทีส่ี
เขียว  ประจำปงีบประมาณ 2560 

0 25,480 0 0 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม
อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ  ประจำปี
งบประมาณ  2560 

0 16,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นทีส่ี
เขียวลดภาวะโลกร้อน 

0 0 15,228 40,000 -25 % 30,000 

      
โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติ 

0 0 360 10,000 0 % 10,000 

      
โครงการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของ
ชาติ 

0 0 0 0 100 % 25,000 

      โครงการจัดงานอนุรกัษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ 0 0 21,540 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ี

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการอนุรกัษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ  
ประจำปงีบประมาณ  2559 

9,500 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าใชส้อย 19,500 41,480 37,128 80,000     125,000 
รวมงบดำเนินงาน 19,500 41,480 37,128 80,000     125,000 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้ 19,500 41,480 37,128 80,000     125,000 
รวมแผนงานการเกษตร 39,500 104,230 51,928 535,320     610,320 
แผนงานงบกลาง               
งบกลาง               
  งบกลาง               
  งบกลาง               
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 55,935 61,668 84,412 90,000 2.22 % 92,000 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 4,000 0 % 4,000 
    เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ 0 10,577,600 11,077,300 12,495,600 4.96 % 13,116,000 
    เบี้ยยังชีพคนพกิาร 0 2,384,600 2,598,400 3,024,000 1.59 % 3,072,000 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 66,600 72,000 72,000 108,000 0 % 108,000 
    สำรองจ่าย 664,599 48,229 0 443,450 -9.8 % 400,000 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 174,996 174,996 200,000 0 0 % 0 

      
โครงการสมทบระบบหลกัประกัน
สุขภาพ 

0 0 0 200,000 15 % 230,000 

    
เงินสมทบกองทุนบำเหนจ็บำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) 

175,450 204,000 222,590 226,010 16.05 % 262,275 

รวมงบกลาง 1,137,580 13,523,093 14,254,702 16,591,060     17,284,275 
รวมงบกลาง 1,137,580 13,523,093 14,254,702 16,591,060     17,284,275 



  รายจา่ยจริง ประมาณการ 
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

รวมงบกลาง 1,137,580 13,523,093 14,254,702 16,591,060     17,284,275 
รวมแผนงานงบกลาง 1,137,580 13,523,093 14,254,702 16,591,060     17,284,275 
รวมทุกแผนงาน 21,657,213.2 36,648,979.16 38,714,856.52 50,701,000     53,227,221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจา่ยงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนตำบลกุดพิมาน 
อำเภอ ด่านขุนทด   จงัหวัดนครราชสีมา        

ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น 53,227,221 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน
อุดหนุนท่ัวไป แยกเป็น   

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
 งานบริหารท่ัวไป รวม 10,717,060 บาท  
  งบบุคลากร รวม 6,803,960 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท  
   เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน 514,080 บาท  

      

  

-เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินค ่าตอบแทนรายเด ือนให้แก ่นายก  อบต.และ   
รองนายก อบต. ดังนี ้
- นายก อบต.เดือนละ 20,400บาท รวม 12 เดือน เป็นเงิน 244,800บาท 
- รองนายก อบต.เด ือน  11,220บาท จำนวน 2 คน รวม  12 เด ือน  
เป็นเงิน 269,280 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนที ่ส ุดที่ มท 0809.7/
ว  2084 ล ง ว ั น ที่  30 ก ั น ย า ย น  2554 เ ร ื ่ อ ง  ป ร ะ ก าศร ะ เ บ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

    

 



   เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้แก่นายก อบต.และรอง
นายก อบต. ดังนี้ 
-นายก อบต.เด ือนละ1,750บาท  x12 เด ือน เป ็นเง ิน 21,000บาท 
-รองนายก อบต.เดือนละ 880บาท x2 คน x12เดือน เป็นเงิน 21,120บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ล ง ว ั น ที่  30 ก ั น ย า ย น  2554 เ ร ื ่ อ ง ป ร ะ ก า ศ ร ะ เ บ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

    

 
   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน 42,120 บาท  

      

  

-เพ ื ่อจ ่ายเป ็นเง ินค ่าตอบแทนพิเศษให ้แก ่นายก  อบต.และรอง
นายก อบต. ดังนี้ 
-นายก อบต.เดือนละ 1,750.- บาท x12 เดือน เป ็นเง ิน 21,000บาท 
-รองนายก อบต. เดือนละ 880.-  บาท x2 คน x12 เดือน 
เป็นเงิน 21,120บาท   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

    

 



ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนที ่ส ุดที่ มท 0809.7/
ว  2084 ล ง ว ั น ที่  30 ก ั น ย า ย น  2554 เ ร ื ่ อ ง  ป ร ะ ก าศร ะ เ บ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวน 86,400 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เลขานุการนายก  อบต. ดังนี้ 
-เลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200 บาท x 12 เดือน 
เป็นเงิน 86,400 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557แ ปป 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนที ่ส ุดที่ มท 0809.7/
ว  2084 ล ง ว ั น ที่  30 ก ั น ย า ย น  2554 เ ร ื ่ อ ง  ป ร ะ ก า ศ ร ะ เ บี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิก

    

 



สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

 

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,750,400 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิก
สภาฯ และเลขานุการสภา อบต. ดังนี ้
-ประธานสภาฯ เดือนละ11,220 บาท x 12 เดือนเป็นเงิน 134,640 บาท 
-รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท x 12 เดือนเป็นเงิน 110,160 บาท 
-เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท x 12 เดือนเป็นเงิน 86,400 บาท 
-สมาชิกสภาฯ  เด ือนละ7,200 บาท x 28 คน x 12 เด ือนเป ็นเงิน
2,419,200 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่ส ุดที่ มท 0809.7/
ว  2084 ล ง ว ั นที่  30 ก ั นย ายน  2554 เ ร ื ่ อ ง  ปร ะก าศร ะ เ บ ี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

    

 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 3,368,840 บาท 

    

เงินเดือนพนักงาน จำนวน 2,720,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเปน็เงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีให้แก่
พนักงานส่วนตำบล จำนวน 8 อัตรา ได้แก ่
1.ปลัด อบต.             จำนวน   1   อัตรา 

    

 



2.หัวหน้าสำนักงานปลัด      จำนวน   1   อัตรา 
3.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน   1   อัตรา 
4.นักทรัพยากรบุคคล                จำนวน   1   อัตรา 
5.นักจัดการงานทั่วไป       จำนวน   1   อัตรา 
6.นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จำนวน   1   อัตรา 
7.นิติกร                                 จำนวน   1   อัตรา 
8.เจ้าพนักงานธุรการ                 จำนวน   1   อัตรา 

   

เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 84,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด ดังนี ้
-ปลัด อบต.ระดับ กลาง เดือนละ 7,000.- บาท  x 12 เดือน 
-เป ็นไปพระราชกฤษฎ ีกา  ประกาศ  และหน ังส ือส ั ่ งการ  ด ั งนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสำนักงานก.จ.ก.ท. และ 
ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กำหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจำตำแหน่ง)   
3) หนังส ือจ ังหว ัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่  18
เมษายน 2559 เรื่องการดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในระบบแท่ง 

    

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 126,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ
หัวหน้าสำนักปลัดที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด ดังนี ้
-ปลัด อบต. ระดับกลาง เดือนละ 7,000 บาท x 12 เดือน เป็นเงิน   
84,000 บาท 
-หัวหน้าสำน ักปล ัด ระด ับต ้น เด ือนละ 3 ,500 บาท x 12 เด ือน  
เป็นเงิน 42,000 บาท 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว่นตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หล ักเกณฑ์และเง ื ่อนไขเกี่ ยวก ับอัตราเง ินเด ือนและวิธ ีการจ่ าย

    

 



เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที ่6) ประกาศ ณ วันที่12
พฤษภาคม พ.ศ.2559 

 

   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จำนวน 404,640 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง
ที่มีอยู่ในสังกัดจำนวน 3 อัตรา ได้แก่ 
1.พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)  จำนวน 1  อัตรา 
2.คนสวน (ภารกิจ)           จำนวน 1  อัตรา 
3.นักการ (ทั่วไป)             จำนวน 1  อัตรา 

    

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จำนวน        34,200 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มต่าง ๆ  
เช่นเง ินเพิ ่มการครองชีพชั ่วคราวฯลฯ  จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่  
1.พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)  จำนวน 1  อัตรา 
2.คนสวน (ภารกิจ)           จำนวน 1  อัตรา 
3.นักการ (ทั่วไป)             จำนวน 1  อัตรา 

      

 
  งบดำเนินงาน รวม 3,658,000 บาท 

 
   ค่าตอบแทน รวม 840,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 500,000 บาท 
 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ 
(1) เพื ่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติติงานให้คณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ ้าง ค่าตอบแทน อปพร.เงินตอบแทนเจ้าหน้าที ่ในการเลือกตั้ง 
เ ง ินรางว ัลค ่ าใช ้จ ่ายในการค ัดเล ือกพน ักงาน และล ูกจ ้างฯลฯ 
จำนวน 60,000 บาท 
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ให้แก่
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างของทุกส่วนราชการที่มีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินและมีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  
จำนวน 440,000 บาท 

      

 
   ค่าเชา่บา้น จำนวน 300,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 40,000 บาท 

 



      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบล  คณะ
ผู้บริหารและผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

      

 
   ค่าใชส้อย รวม 1,923,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานท่ัวไป) จำนวน 84,000 บาท 

 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) โครงการจ ัดจ ้ างพน ักงานจ ้างเหมาบร ิการ  (คนงานท ั ่ วไป)   
-เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ้างพนักงานจ ้างเหมาบร ิการ  (คนงานท ั ่วไป )
จำนวน 1 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 

    

 
    

โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (ยามรักษาความ
ปลอดภัย) 

จำนวน 84,000 บาท 

 

      

  

(2) โครงการจ ัดจ ้างพนักงานจ ้างเหมาบร ิการ  (ยามร ักษาความ
ปลอดภัย)   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (ยามรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 

    

 
    โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมายบริการ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) จำนวน 90,000 บาท 

 

      

  

(3) โครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ)
จำนวน 1 อัตรา  
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธ.ค.2559 

    

 
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 80,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ ค่ารับ
วารสาร สิ่งพิมพ์เอกสารทางวิชาการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ หรือสิ ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมศาล เป ็นต้น ค่าบร ิการรับ
ใช้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีต่างๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสารค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างทำของ ค่าเบี ้ยประกัน ค่าจ้างฉีดพ่น
สารเคมี ค่าจ้างเหมาแรงงาน และอื ่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ 

    

 



-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค.
2556 
-หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 

       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จำนวน 85,000 บาท  

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
-เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื ่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร
ค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวกับการรับรองบุคคล คณะบุคคลที่มานิเทศตรวจงาน
เยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน โดยตั้งจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้จริง
ของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว (ไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ จำนวน 20,000 บาท 
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ิน 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถ่ินหรอืคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบฯ 
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเคร ื ่องดื ่ม ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง 
ฯลฯจำนวน 60,000 บาท 
(3) ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี                                 
-เพื ่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
สำหร ับพ ิธ ีการว ันสำค ัญต่างๆ ตามวาระโอกาสที ่จำเป็น  และมี
ความสำคัญตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 5,000 บาท 

    

 
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

 
    

ค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

จำนวน 250,000 บาท 

 

      

  

-เพ ื ่อจ ่ายเป็นค ่าใช ้จ ่ายในการจ ัดฝ ึกอบรมศึกษาด ูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้าง และคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฯลฯ โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเป ิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ เคร ื ่องเขียน และอุปกรณ์ค่า
ประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ

    

 



สำหรับผู ้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื ่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่ากระเป๋าหรือสิ ่งที ่ใช้บรรจุเอกสาร
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้าย
โครงการ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื ่นที่จำเป็นในการฝึกอบรมสำหรับการ
จัดทำโครงการตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 107 ลำดับที่ 7 

    ค่าใช้จา่ยในการจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ จำนวน 150,000 บาท 
 

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ดังนี ้
(1) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ค่าป้ายเวที ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมา
ร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าเกียรติบัตรพ่อดีเด่น ค่าจ้าง
เหมาจัดดอกไม้ ค่าเช่าเครื ่องเสียง ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายเฉลิมพระ
เกียรต ิค่าซื้อธงญี่ปุ่น ฯลฯ จำนวน  80,000.-บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับ
ที่ 9 
(2) โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ ้าพระบรม  
ราชินีนาถและพระบรมราชินี 
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เช่น ค่าป้ายเวที ค่ารับรองผู้ที่
ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าเกียรติบัตรแม่
ดีเด่น ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจัดสถานที่ค่าป้ายเฉลมิ
พระเกียรติ ค่าซื้อธงญี่ปุ่น ฯลฯ จำนวน 70,000.-บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 

  

 



- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับ
ที่ 10  

    ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จำนวน 200,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับนายก คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับ
คำสั่งจากนายก ให้ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ อบต. โดยจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าบริการจอด
รถ ณ ท่าอากาศยานค่าผ่านทางด่วนพิเศษค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลง 16 ก.ค.2556 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและการเขา้รับ
ก า ร ฝ ึ ก อบ ร ม เ จ ้ า ห น ้ าท ี ่ ท ้ อ ง ถ ิ ่ น  พ . ศ . 2557 แล ะ ร ะ เ บ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 

    

 
    ค่าใช้จา่ยในการเลือกต้ัง จำนวน 700,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ รณรงค์  
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร บัตรเลือกตั ้ง ค่าจัดจ้างทำป้ายประกาศผลการ
เลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง  ๆ  ค่าเครื ่องเขียนและพิมพ์  
ค่าเช ่าเต็นท์ ค ่าพาหนะขนสิ ่ งของ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว ่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว3675 ลง 6 ก.ค.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 1 

    

    

โครงการจดัทำวารสารผลการปฏิบตัิงานองค์การบรหิารส่วนตำบล จำนวน 50,000 บาท 
 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารผลการปฏิบัติงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 บัญญัติให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 5 

  

 



   

โครงการอบรมคณุธรรม จรยิธรรม ผู้นำชุมชน คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

จำนวน 30,000 บาท 

 

    

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้นำ
ชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 107ลำดับที่ 8 

  

 

    
โครงการอบรมให้ความรู้พระราชบญัญัติข้อมลูขา่วสารของ
ราชการ 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายในการดำเน ินโครงการอบรม  พรบ.ข้อมูล
ข่าวสาร โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าว ัสด ุอ ุปกรณ์  ค่ากระดาษและเคร ื ่องเข ียน  ค่าป ้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยค ่าใช ้จ ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหนาที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  (พ.ศ.2561-
2565) หน้าที่ 106 ลำดับที่ 4 

    

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซม รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่อง
พิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมสำนักงาน  
ห้องประชุม อาคารสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเป็น
รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537 
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 

    

 



2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร ื ่อง ร ูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
6) หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใชส้อย
และค่าสาธารณูปโภค  

   ค่าวัสด ุ รวม 520,000 บาท 
 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 80,000 บาท 
 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุสำนักงาน เช่น เสาธง ธงต่างๆ กระดาษ 
ปากกา แฟ ้ม  ตรายาง  แบบพ ิมพ์  หน ังส ือพ ิมพ ์วารสาร  หม ึก   
น้ำดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    

 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่นหลอดไฟฟ้า โคมไฟ ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า และเครื่อง

    
 



ขยายเสียง ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม ฯลฯ (เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.)  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื ่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ   

   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก
ถุงขยะ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม น้ำยาล้างห้องน้ำ ฯลฯ สำหรับใช้
กิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื ่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    

 
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อ
เติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ่งของที ่ใช้ในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ปกติ รายจ่ายที่ต้องชำระพร้อม
กับค่าวัสดุ  เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิ เช่นไม้
ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ สิ ่ว เสียมเลื ่อย ขวาน กบไสไม้ เทปวัด
ระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่นตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้าง

      

 



มือ ราวพาดผ้า น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐหรือซีเมนต์ 
บล็อก กระเบื้อง สังกะสี ตะปูเหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ำและ
อุปกรณ์ประปา ท่อต่างๆ ท่อน้ำบาดาล ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื ่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยาง หัว
เทียน ฯลฯ สำหรับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ เครื่องยนต์  เครื่องจักรกล   
และยานพาหนะอื่น ๆ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื ่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 200,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื ่น  เช่น น้ำมันดีเซล  
น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด จาระบี ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ
เครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกล สำหรับใช้ในงานต่าง  ๆ  ที่เป็นกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื ่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

 



2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 
3) หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 

 

 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 20,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  น้ำยาเคมีเติมเครื่องดับเพลิง ชุด
ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น ด่วนท ี ่ส ุด  ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ัดเปน็
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 10,000 บาท  

      

  

-เพ ื ่ อจ ่ ายเป ็นค ่ าจ ัดซ ื ้ อว ัสด ุก าร เ กษตร  ประเภทว ัสด ุคงทน  ว ัสดุ
ส ิ ้นเปลือง รวมถึงรายจ่ายเพื ่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง
วัสดุ รายจ่ายเพื ่อจัดหาสิ ่งของที ่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่า
ภาษี ค่าติดตั ้ง อาทิ เช่น เคียว สปริงเกอร์ จอบหมุน จานพรวน ผานไถ
กระทะ คราดซี่  พรวนดินระหว่างแถว เคร ื ่องดักแมลง ตะแกรงร่อนเบน
โธส อวน (สำเร ็จร ูป) กระชัง ปุ ๋ย ต้นไม้พันธุ ์ไม ้ดอก ไม้ประดับ พันธ์ุ
สัตว์  ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่าง ๆ  วัสดุเพาะ
ชำ ถุงมือยาง อาหารสัตว์ ผ้าใบหรือผ้าพลาสติกอุปกรณ์ในการขยายพันธ์ุ
พ ืช  เช ่น  ใบม ีด  เช ือก  ผ ้าใบหร ือผ ้ าพลาสต ิก  หน ้ากากป ้องก ันแก๊ส
พ ิ ษ  ฯ ล ฯ  ส ำ ห ร ั บ ใ ช ้ ใ นก ิ จ ก า ร ขอ ง อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ วนตำบล 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 

    

 



1) หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนท ี ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร ื ่อง แนวทางการพิจารณาสิ ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ ้นเปลือง 
รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ รายจ่ายเพื่อ
จัดหาสิ ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ รายจ่ายที ่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่นค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง อาทิเช่น ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใส่
ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป  กระดาษเขียน
โปส เตอร์  พ ู ่ ก ั นและสี  ฟ ิล ์ ม  เ มม โมร ี ่ การ ์ ด  แถบบ ันท ึ ก เส ียงหรือ
ภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดำที่ได้
จากการล้าง อัดขยาย บอร์ดปิดประกาศ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนท ี ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร ื ่อง แนวทางการพิจารณาสิ ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

    

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 80,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เม้าส์ แผ่นบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี ่ซิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    

 



2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนท ี ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เร ื ่อง แนวทางการพิจารณาสิ ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

   วัสดอ่ืุน จำนวน 10,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อมิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส วัสดุช่วยเหลืองานกูู้ภัย
เช่น แชลง ค้อน เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) หนังส ือกรมส ่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น  ด่วนท ี ่ส ุด  ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของทีจ่ัดเปน็
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

 
   ค่าสาธารณปูโภค รวม 375,000 บาท  
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 240,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับอาคารสำนักงาน และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ อบต. และในที่สาธารณะ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่  16 กรกฎาคม 2556 เร ื ่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น  ด่วนท ี ่ส ุด  ที่ มท 0810.8/
ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
3) หนังสือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/ว
1846 ลงว ันที่  12 ก ันยายน  2560 เ ร ื ่ อง  แนวทางการแก ้ ไขป ัญหาค่า
สาธารณูปโภคค้างชำระ 
4) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถ ิ ่น  ด่วนท ี ่ส ุด  ที่ มท 0810.7/
ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 

      

 
   ค่าน้ำประปา ค่านำ้บาดาล จำนวน 25,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา น้ำบาดาล สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
และอาคารสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.และในที่สาธารณะ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   

    

 



1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   ค่าบริการโทรศัพท์ จำนวน 10,000 บาท  

   

  -เพื ่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับสำนักงาน และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ เช่น 
ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้ 
1) หน ังส ือกรมส่งเสร ิมฯด ่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 ลง 16 ก.ค. 2556
เรื ่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท รายรับ–รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  

 
   ค่าบริการไปรษณยี ์ จำนวน 2,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท ้องถิ ่น  ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

    

 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 98,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี ่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  (Internet) ค่า
เช่า Server ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (go.th) ค่าเช่าใช้เครือข่ายและบริการ
ผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์และค่าสื่อสารอื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท ้องถ ิ ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

    

 
  งบลงทุน รวม 230,100 บาท 

 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 230,100 บาท 

 
   ครุภัณฑ์สำนักงาน       

 
    ค่าจดัซื้อเก้าอ้ีสำนักงานหุ้ม PVC จำนวน 14,000 บาท 

 



      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเก้าอี ้สำนักงานหุ้มด้วยหนังพีวีซ ีจำนวน  10 ตัว
ราคา 1,400 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
-สามารถปรับสูง–ต่ำ ได้เป็นแบบมีล้อเลื ่อน ขนาดกว้าง 60 x ลึก 62 x
สูง 95 ซม. 
-ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือ ท้องถ่ิน
หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด 

  

 
    ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 30,600 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
-ขนาดไม่น้อยกว่า 20,000 บีทียู 
-ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5  
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
-มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
-เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 

    

 
    ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ชั้น จำนวน 2,700 บาท 

 

      

  

-เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดซื ้อต ู ้ เก ็บเอกสาร  3 ช้ัน โดยม ีค ุณล ักษณะดังนี้ 
-ขนาด (ยาว) 91 X 40 (ลึก) X 87 (สูง) ซม.  จำนวน 1 ตัว 
-ไม่ม ีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จัดซื ้อตามราคาในจังหวัดหรือ
ท้องถ่ิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด  

    

 
    ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด มือจับเขาควาย (มอก.) จำนวน 8,000 บาท 

 

      

  

-เพ ื ่ อจ ่ ายเป ็นค ่ าจ ัดซ ื ้ อต ู ้ เ ก ็บเอกสารชนิด  2 บานเป ิด  ม ือจ ับเขา
ควาย (มอก.) ขนาด 91x45x183 ซม. จำนวน 1 ตัว 
-ไม่ม ีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จัดซื ้อตามราคาในจังหวัดหรือ
ท้องถ่ิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด  

    

 
    ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก จำนวน 8,100 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 6 ฟุต พร้อมกระจก  
-ขนาด 1,829 (กว้าง) x 864 (ลึก) x 759 (สูง) มิลลิเมตร 
-หน้าโต๊ะเหล็ก PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะ 
-ขาต้ังเหล็ก สามารถปรับระดับได้ 

      

 



-ไม่ม ีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จัดซื้อตามราคาในจังหวัดหรือ
ท้องถ่ิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด  

   ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       
 

    กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 48,000 บาท 
 

      

  

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง  
แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป   คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถทำการหม ุน  (Pan) ได ้ ไม ่น ้อยกว ่ า  360 องศา  การก ้ม เงย  (Tilt) กับ
ระนาบ (Horizontal) ได้ไม่ น้อยกว่า 90องศา และ การย่อขยาย(Zoom) 
แบบOptical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 20 เท่า 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อย
กว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)- มี
ค ว าม ไ วแส งน ้ อ ยส ุ ด  ไ ม ่ ม ากก ว ่ า  0.15 LUX ส ำห ร ั บ ก า ร แส ด ง
ภาพสี  (Color) และไม ่มากกว่า  0.02 LUX สำหร ับการแสดงภาพขาว
ดำ (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
- สามารถตรวจจับความเคลื ่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส ่งส ัญญาณภาพได ้ตามมาตรฐาน  H.264 เป ็นอย ่างน ้อย   
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100 Base-T 
หรือดีกว่า และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ
IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง  
(Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือดกีว่า 
– สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 C ถึง 50 C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐานHTTP, TTPS,“NTPหรือSNTP” ,SNMP ,RTSP 
,IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบSD CardหรือMicro 
SDCardหรือ Mini SD Card 
-ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือApplication 

      

 



Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสทิธ์ิ
ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผ ู ้ ผล ิตต ้องได ้ ร ับมาตรฐานด ้านระบบการจ ัดการส ิ ่ งแวดล ้อม   
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจดัการหรือบริหารงานที่มคุีณภาพ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        
    เครื่องตัดหญ้า จำนวน 9,500 บาท 

 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง  จำนวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
 2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า 
 3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
 4. พร้อมใบมีด 
-ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 

  

 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 17,200 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเคร ื ่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถ ังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เคร ื ่อง เคร ื ่องละ 4,300.-บาท       
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  
1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต  
2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 Dpi 
3) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท(ppm) หรือ
8.8 ภาพต่อนาที(ipm)   
4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาท(ppm) หรือ 
4.5 ภาพต่อนาที (ipm) มีช่องเชื ่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
5) มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50 แผ่น 
6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   

      

 



-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

   

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 จำนวน 22,000 บาท 
 

    

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ดังนี ้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื ้นฐาน ไม่น้อยกว่า 2.8 Ghzและมีเทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ 
Cache Memory ในระดับ (Level) เดยีวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ดีกว่า ดังนี ้
-เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 
-ม ีหน ่วยประมวลผลเพื ่อแสดงภาพติดต ั ้ งอยู ่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า2 GB หรือ 
-มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำ
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
3) ม ีหน ่วยความจำหลัก  (RAM) หร ือ DDR4  หร ือด ีกว ่า ม ีขนาดไม ่น้อย
กว่า 4 GB 
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 4 GB 
5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1TB หรือชนิดSolid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120 GB จำนวน 1
หน่วย 
6) มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จำนวน 1 หน่วย 
7) มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 
Base –T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า1ช่อง 

  

 



8) มีช่องเชื ่อมต่อ (interface)แบบUSB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9) มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จำนวน 1 หน่วย 
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  

   

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน จำนวน 48,000 บาท 
 

    

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 16,000 บาท 
-โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื ้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจ ิท ัลเพื ่อเศรษฐก ิจและ
สังคม  ดังนี ้
1) ม ีหน ่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม ่น ้อยกว ่า  2 แกนหล ัก (2 core) 
จ ำนวน  1หน ่ วย  โดยม ี ความ เ ร ็ วสัญญาณนาฬ ิกาพ ื ้นฐ านไม ่น ้อย
กว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ ่มส ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต ้องใช้
ความสามารถการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB   
3) หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล   ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม ่น ้อย
กว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120 GB
จำนวน 1 หน่วย 
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
6) มีช่องเชื ่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อย
กว่า  3 ช่อง 
7) มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface) แบบ10/100/1000 
Base-T หรือกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยว่าwifi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

  

 



   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 17,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่
น้อยกว่า19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี้  
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  3. Ghz หรือดีกว่าจำนวน1
หน่วย  
2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR4  หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า  ขนาดความจุ
ไม ่น ้อยกว ่า  1 TB หร ือชนิด Solid State Drive  ขนาดความจ ุไม ่น้อย
กว่า  120  GB  จำนวน 1 หน่วย 
4) มี DVD-RW  หรือดีกว่า  จำนวน 1 หน่วย 
5) มีช่องเช่ือมต่อระบบ 
ครือข่าย (Network Interface)  แบบ 10/100/1000 Base-T  หรือดีกว่า
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
6) มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
7) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
8) มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จำนวน 1 หน่วย   
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

    

 
    จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800va จำนวน 2 เครื่อง ๆ
ละ 2,500 บาท 
- โดยมีคุณลักษณะตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม   ดังนี้ 
1) มีกำลังฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800va  (480 Watts) 
2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

    

 



  งบรายจา่ยอ่ืน รวม 25,000 บาท  
   รายจา่ยอ่ืน รวม 25,000 บาท  
   รายจ่ายอื่น        
    

ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ
ต่างๆ 

จำนวน 25,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบ 
ต่าง ๆ ซึ ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 107 ลำดับที่ 6 

    

 
 งานบริหารงานคลัง รวม 3,637,640 บาท 

 
  งบบุคลากร รวม 1,956,840 บาท 

 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,956,840 บาท 

 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,764,480 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรงุเงินเดือน ให้แกพ่นักงานส่วนตำบล  
ตามแผนอัตรากำลงั 3 ปจีำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ 
1. ผู้อำนวยการกองคลงั      จำนวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการคลงัปฏิบัตกิาร     จำนวน 1 อัตรา 
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   จำนวน 1 อัตรา 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี     จำนวน 1 อัตรา 
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     จำนวน 1 อัตรา 
6. เจ้าพนักงานพัสด ุ             จำนวน 1 อัตรา 

    

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังที่ได้รับตามระเบยีบที่
กำหนดด ั งนี้  ผ ู ้ อำนวยการกองคล ั งระด ับต ้นเด ือนละ  3,500 บาท 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 6)ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

    

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จำนวน 126,360 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกดัจำนวน 1 อัตรา 
ได้แก่ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ภารกจิ) 

    
 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 24,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ให้แก่ พนกังานจ้างทีม่ีสทิธิได้รับ
เงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว ฯลฯ 

      
 



  งบดำเนินงาน รวม 905,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 215,000 บาท  
   ค่าเชา่บา้น จำนวน 180,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

      

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 35,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบล
ของกองคลัง ซึง่มีสทิธิเบกิเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

      

 
   ค่าใชส้อย รวม 493,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 60,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับวารสารสิ่งพิมพ์
เอกสารทางวิชาการต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สินค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียม 
เ ช ่ น  ค ่ า ธ ร ร ม เ น ี ย มศาล  ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย ในก า ร ดำ เ น ิ นคด ี ต ่ า ง  ๆ  
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ ้างเหมาแรงงาน ค่าจ ้างเหมาบริการ  ค่าจ ้างทำ
ของ ค่าจ้างฉีดพ่นสารเคมี และบริการอื่น ๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657 
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด ่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว  3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค 

    

 
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ        
    ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จำนวน 70,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สำหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน

    
 



การเด ินทางไปราชการ  หร ือไปอบรมส ัมมนาของพน ักงานส ่วน
ตำบล พนักงานจ้าง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและการเข้ารบัการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559ม(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.25 

    
โครงการปรบัปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน (จา้งเหมา
บุคคล) 

จำนวน 108,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายโครงการปรับปรุงแผนท ี ่ภาษีและทะเบ ียน
ทรัพย์สิน (จ้างเหมาบุคคล จำนวน 1 อัตรา) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 11   

    

 
 

 

 

 

 
    

โครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจภาคสนาม) จำนวน 200,000 บาท 
 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายโครงการปรับปรุงแผนที ่ภาษีและทะเบ ียน
ทรัพย์สิน สำรวจภาคสนามในเขตพื้นที่ตำบลกุดพิมาน 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 12 

      

 
    โครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และบริการภาษีเคลื่อนท่ี จำนวน 5,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการจัดเก็บรายได้และบริการภาษี
เคลื่อนที่ โดยจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับให้บริการประชาชน  ค่า
กระดาษและเคร ื ่องเข ียน แบบพิมพ์ ค่าจ ัดทำป ้าย  ค่าส ื ่อส ิ ่งพิมพ์
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 
-เป ็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2552 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 106ลำดับที่ 3 

    

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 50,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  เช่น รถยนต์ เครื ่องพิมพ์ดีด 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ ตู้เก้าอี้ ค่า

      
 



ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
คลัง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารสว่นตำบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงว ันที่  16 กรกฎาคม  2556 เร ื ่อง  ร ูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หน ังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด ่วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื ่อง แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื ่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถ ิ ่น  
6) หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร ื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค  

   ค่าวัสด ุ รวม 170,000 บาท 
 

   วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น เสาธง ธงต่างๆ กระดาษ ปากกา
แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร หมึก น้ำดื่ม ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่

    

 



จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 20,000 บาท 
 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น แบตเตอรี่ ยาง หัว
เทียน ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต ์เครื่องจักรกล และ
ยานพาหนะอื่นๆ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื ่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื ่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเครื ่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ
เครื ่องยนต์หรือเครื ่องจักรกล สำหรับใช้ในงานต่างๆ ที ่เป็นกิจการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

      

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 40,000 บาท 

 

      

 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง
แสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้

      

 



1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนที่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   ค่าสาธารณปูโภค รวม 27,000 บาท 
 

   ค่าบริการไปรษณยี ์ จำนวน 15,000 บาท  

      

 
-เพื ่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรบั–
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

 
   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จำนวน 12,000 บาท  

      

 
-เพ ื ่ อจ ่ ายเป ็นค ่ าบร ิการส ื ่ อสารและโท รคมนาคม  เช ่น   ค ่าโทร
ภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ ์ดและค่าส ื ่อสารอื ่นๆ  เช ่น ค่าเคเบ ิ ้ลท ี วี ค่าเช ่าช ่องส ัญญาณ
ดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เร ื ่อง ร ูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ–รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน     

      

 
   งบลงทุน รวม 775,800 บาท 

 
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 775,800 บาท  

   ครุภัณฑ์สำนักงาน     
   เก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 8,400 บาท  



      

 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานหุม้ด้วยหนัง
พีวีซี จำนวน 6 ตัว ราคา 1,400 บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน ดังนี ้ 
-สามารถปรับสูง–ต่ำ ได้ เป็นแบบมีล้อเลื่อน ขนาดกว้าง60 x ลึก62 x สูง
95 ซม. 
-ไม่ม ีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  จัดซื ้อตามราคาในจังหวัดหรือ
ท้องถ่ิน หรือราคาทีเคยจัดหาอย่างประหยัด  

      

 
   เครื่องปรับอากาศ จำนวน 36,400 บาท  

      

 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู 
-ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกิน 40,000 บีที
ยูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 
-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเรจ็รปูทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
-มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
-เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 

      

 
   ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 16,000 บาท  

      

 
-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู ้เหล็ก 2 บานเปิด (มอก.) ขนาดยาว 914 *458
กว้าง*1,830 สูง จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 8,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2559  
-ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาในจังหวัด 
หรือท้องถ่ิน หรือราคาทเีคยจัดหาอย่างประหยัด  

      

 
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
   รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 715,000 บาท 

 

      

 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
ส ูบไม ่ต ่ำกว ่า  2,400 ซ ีซี หร ือกำล ังเคร ื ่องยนต์ส ูงส ุดไม ่ต ่ำก ว่า
11 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 
-แบบมีช่องวางด้านหลังคนขับ (Cab) คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1. มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน 
2. มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ 
3. เป็นกระบะสำเร็จรูป 

    

 



4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
-โดยม ี คุณล ักษณะตามมาตรฐานคร ุภ ัณฑ์  สำน ักงบประมาณ
ธันวาคม 2561 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,189,040 บาท 

 
  งบบุคลากร รวม 533,040 บาท 

 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 533,040 บาท 

 
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 409,380 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและจ่ายเปน็เงินปรบัปรุงเงินเดือน
ประจำป ีให้แกพ่นักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ตำแหนง่ได้แก ่ 
1. นักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  จำนวน 1 อัตรา 
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ  จำนวน 1 อัตรา 

    

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จำนวน 3,660 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มสีิทธิได้รับ
เงินเพิ่มต่างๆ เช่น เงินเพิม่การครองชีพช่ัวคราว เงินปรบัเพิม่ตาม
คุณวุฒิ ฯลฯ 

    

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จำนวน 108,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ พนักงานขับ
รถยนต์บรรทุกน้ำ(ภารกิจ) 

    

 
 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 12,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มสีิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ต่าง ๆเช่น เงนิเพิ่มการครองชีพ
ช่ัวคราว ฯลฯ จำนวน 1 อัตรา ได้แก ่พนักงานขับรถยนต(์รถยนต์
บรรทุกน้ำดบัเพลิง) (ทั่วไป) 

    

 
  งบดำเนินงาน รวม 580,000 บาท 

 
   ค่าใชส้อย รวม 480,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 20,000 บาท 
 



      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนโดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
กระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น 
ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 1 

    

 
    โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื ่องดื ่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข ้ า ร ับการฝ ึ กอบรมของเจ ้ าหน ้ าท ี ่ ท ้อ งถ ิ ่ นพ .ศ . 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 10 

    

 
    

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้เรื่องความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมขับขี ่ปลอดภัยโดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร ื ่องดื ่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่าย
อื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข ้ าร ับการฝ ึกอบรมของเจ ้ าหน ้าท ี ่ท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 8 

    

 
    โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณภัย จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนการป้องกันสาธารณ
ภัย โดยจ ่ายเป็นค ่าอาหาร  อาหารว ่างและเคร ื ่องดื ่ม  ค่าสมนาคุณ
ว ิทยากร  ค ่าว ัสด ุอ ุปกรณ์  ค ่ากระดาษและเคร ื ่ องเข ียน  ค ่าป ้ าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เ ป ็ น ไปตามระ เบ ี ยบกระทรวงมหาดไทยว ่ าด้ วยค ่ า ใช ้ จ ่ าย ใน 
การฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

    

 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 4 

    โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. จำนวน 250,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. โดยจ่าย
เป็น ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร ื ่องดื ่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
ยานพาหนะ ค่าว ัสด ุอ ุปกรณ์  ค่ากระดาษและเคร ื ่องเข ียน  ค่าป ้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข ้ าร ับการฝ ึกอบรมของเจ ้ าหน ้าท ี ่ท้ องถ ิ ่ น  พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 3 

    

 
    

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับสาธารณภัย
ท่ัวไป 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เด็กในโรงเรียนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยทั ่วไป โดยจ่ายเป็นค่าอาหารอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม  ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่ากระดาษและเครื ่องเขียน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 7  

    

 
 

 

 

    
โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต ์

จำนวน 40,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยจ่ายเป็น ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเคร ื ่องด ื ่ม  ค่าว ัสด ุอ ุปกรณ์  ค่ากระดาษ และเคร ื ่องเข ียน
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่และผู้มาช่วยปฏิบัติงาน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ  
-เป็นไปตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 93 ลำดับ
ที่ 2 

    

 
    โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและเผาหญา้ในแปลงนา จำนวน 10,000 บาท 

 



      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและเผาหญ้าใน
แปลงนา โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าว ัสด ุอ ุปกรณ์  ค่ากระดาษและเคร ื ่องเข ียน  ค่าป ้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 9 

    

 
    โครงการสรา้งจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับสาธารณภัย จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
สาธารณภัยโดยจ่ายเป็นค ่าอาหาร  อาหารว ่างและเคร ื ่องด ื ่ม   
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่องเขียน ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และ พรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ.2550 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 94 ลำดับที่ 6 

    

 
   ค่าวัสด ุ รวม 100,000 บาท 

 
   วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุเครือ่งดับเพลงิประเภทวัสดุสิ้นเปลืองรายจา่ยที่
ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่า
ติดตั้ง อาทิเช่น สายดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ และระเบียบฯ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ศ.2542 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ.2553 
3) หนังส ือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลว.16 ก.ค.2556 เร ื ่อง
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปี ของ อปท. 
4) หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว1134 ลว.9 มิ.ย.2558 เรื ่องรูปแบบและ
การจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายประจำปีของ อปท. 
5) หนังส ือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์การจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

    

 
  งบลงทุน รวม 76,000 บาท 

 



   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 76,000 บาท  
   ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง        
    หัวฉีดชนิดปรับฝอย จำนวน 25,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหัวฉัดชนิดปรบัฝอย รายละเอียด เป็นหัวฉีดชนิด
ปรับฝอยและสามารถฉีดเป็นลำตรงได ้จำนวน 1 เครื่อง  
-ไม่มีในบญัชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถ่ิน 

    

 
    หัวฉีดแท่นปืนรูปงู จำนวน 35,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อหัวฉีดแท่นปืนรูปงู รายละเอียดอัตราการฉีด
2,000 ลิตร/นาที ความสามารถหมุนได้ 360 องศา ปรับโยกขึ ้นลง
ได ้จำนวน 1 เครื่อง 
-ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งตามราคาท้องถ่ิน 

    

 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 16,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก  สำหรับงาน
สำนักงาน  จำนวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี ้
1) ม ี ห น ่ ว ยป ร ะมวล ผลกลา ง  (CPU)  ไ ม ่ น ้ อ ยก ว ่ า  2  แกน
หลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องใช้ความสามารถการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
2) ห น ่ ว ย ป ร ะ ม ว ล ผ ล ก ล า ง  (CPU) ม ี ห น ่ ว ย ค ว า ม จ ำ แ บ บ 
Cache Memory ในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
3) หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1TB หรือชนิดSolid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า120 GB
จำนวน 1 หน่วย 
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x 68 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
6) มีช่องเชื ่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่
น้อยกว่า 3 ช่อง 

    

 



7) มีช่องเชื ่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8) ม ีช ่อง เช ื ่ อมต ่อระบบ เคร ือข ่ าย  (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9)  สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า wifi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth  
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับ
เดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวง
ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,313,400 บาท  
  งบบุคลากร รวม 932,400 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 932,400 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 890,400 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรงุ
เงินเดือนประจำปี จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่  
1. นักบริหารงานการศึกษา   จำนวน 1 อัตรา 
2. นักวิชาการศึกษา     จำนวน 1 อัตรา 
3. เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน 1 อัตรา 

    

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู ้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม เดือนละ 3,500 บาทรวม 12 เดือน 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา   เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

    

 
  งบดำเนินงาน รวม 357,000 บาท 

 
   ค่าตอบแทน รวม 47,000 บาท 

 
   ค่าเชา่บา้น จำนวน 42,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบลที่มี
สิทธิได้รับตามกฎหมาย  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2551แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 

    

 



   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท  

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสว่นตำบลและพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตำบล และผู ้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560 
- หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 257 ลว. 28 มิ.ย.2559
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

    

 
   ค่าใชส้อย รวม 200,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ  เข้าปกหนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ค่ารับ
วารสาร สิ่งพิมพ์เอกสารทางวิชาการต่างๆ  ,ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมา
โฆษณาเผยแพร ่ข ่าวทางว ิทย ุกระจายเส ียงโทรท ัศน์  หร ือส ิ ่ งพ ิมพ์
ต่าง ค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมศาล เป ็นต้น ค่าบร ิการรับ
ใ ช้  ค ่าใช ้จ ่ ายในการดำเน ินคด ีต ่ างๆ  ค ่าถ ่ ายเอกสาร  ค ้าจ ้ างเหมา
ออกแบบ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างฉีด
พ่นสารเคมี ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ ข่าวทางโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียง โรงมหรสพหรือสิง
พิมพ์ต่างๆ ค่าติดตั ้งระบบอินเตอร์เน็ต เป็นต้น บริการอื ่นๆ  ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดต้ังเครื่องรับสัญญาณต่างๆ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลว.16 ก.ค. 56 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย
งบประมาณประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    

 
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       
    ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป
ราชการ  หร ือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส ่วนตำบล พนักงานจ ้าง 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลว.16 ก.ค. 2556  

    

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 80,000 บาท 

 



      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถจักรยานยนต์รถยนต์ เครื ่อง
พิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ หรือ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอื่นๆ ที่
จำเป็นซึ ่งเป็นรายจ่ายเพื ่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื ่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ–
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4) หน ั งส ื อกระทรวงมหาดไทย  ด ่ วนมาก  ที่  มท  0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เร ื ่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
6) หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่  
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พ ิจารณางบประมาณรายจ ่ายประจำป ีในล ักษณะค่าใช ้สอยและค่า
สาธารณูปโภค  

    

 
   ค่าวัสด ุ รวม 90,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 60,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุสำนักงาน เช่น เก ้าอี ้พลาสติก เสาธง ธง
ต่างๆ กระดาษ ปากกา แฟ้ม ตรายาง แบบพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร หมึก
น้ำดื่มฯลฯที่ใช้ในกิจการของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556 

    

 
   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 30,000 บาท 

 



      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ VCD แผ่นดิสก์ DVD 
โปรแกรมและอื่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ Flash Drive ตลับผงหมึก
สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  เครื่องกระจายสัญญาณ (HUB) เครื่องอ่าน
ข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) สายเคเบิล สายแลน เมาส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556  

    

 
   ค่าสาธารณปูโภค รวม 20,000 บาท  
   ค่าไฟฟ้า จำนวน 15,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า สำหรับศูนย์พฒันาเดก็เล็กฯ ทั้ง 5 ศูนย์ในเขตตำบลกุด
พิมาน  
-เป็นไปตามหนังสือกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ินด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว1657 ลว.16 ก.ค. 2556 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    

 
   ค่าน้ำประปา คา่นำ้บาดาล จำนวน 5,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 ศูนย์ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลว.16 ก.ค. 2556  

    

 
  งบลงทุน รวม 24,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 24,000 บาท  
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์        
    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 16,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนี้ 
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน
1 หน่วยโดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า  2.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ ่มส ัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต ้องใช้ความสามารถการ
ประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง(CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 

    

 



3) หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1TB หร ื อชน ิ ดSolid State Drive ขนาดความจ ุ ไม ่ น ้ อยก ว ่ า120 GB
จำนวน 1 หน่วย 
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
6) มีช่องเชื ่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อย
กว่า  3 ช่อง 
7) ม ีช ่อง เช ื ่ อมต ่อแบบ  HDMI หร ือ  VGA จำนวนไม ่น ้อยกว ่ า  1 ช ่อง 
8) ม ี ช ่ อ ง เ ช ื ่ อ ม ต ่ อ ร ะ บ บ เ ค ร ื อ ข ่ า ย  (Network Interface) แ บ บ
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
9) สามารถใช้งานได้ไม่น้อยว่าwifi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และBluetooth   
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ MULTIFUNCTION จำนวน 8,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์MULTIFUNCTIONแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์( INK TANK PRINTER) เป ็นอุปกรณ์ที ่ม ีความสามารถเป็น
PRINTER,COPIER,SCANNERและFAX ภายในเครื่องเดียวกัน 
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER)
จากโรงงานผู้ผลิต 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 DPI 
-มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับกระดาษA4 ไม่น้อย กว่า 27 หน้าต่อ
นาที (PPM) หรือ8ภาพต่อนาที (IPM) 
-มีความเร ็วในการพิมพ์ส ีสำหรับกระดาษ  A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที(PPM) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที(IPM)  
-สามารถแสกนเอกสารขนาด A4(ขาวดำ – สี) ได ้
-มีความละเอียดในการแสกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 DPI 
-มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(AUTO DOCUMENT  FEED) 
-สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
-สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา 

    

 



เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

 งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา รวม 6,814,526 บาท  
  งบบุคลากร รวม 1,899,000 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,899,000 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,480,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานครูขององค์การบริหารส่วนตำบล  และ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเง ินเดือนประจำปี  ครูผ ู ้ด ูแลเด็ก จำนวน 7 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
1875 ลงวันที่ 21 มิ.ย.2561 เร ื ่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

    

 
   เงินวิทยฐานะ จำนวน 84,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชำนาญการตำแหน่งครูชำนาญการตามระเบียบที่
กำหนด ดังนี ้
-ครูชำนาญการเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/
ว 1875 ลงวันที่ 21 มิ.ย.2561 เรื ่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

    

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จำนวน 300,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ในสังกัด จำนวน 2 อัตรา
ได้แก่ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ภารกิจ) จำนวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/
ว 1875  ลงวันที่ 21 มิ.ย. 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    

 
 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 35,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นเงินเพิ ่มต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้างที ่มีสิทธิได้ร ับเงินเพิ่ม
ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิเป็นต้น ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมากที่มท 0809.4/ว
1875 ลงวันที่21 มิ.ย.2561เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

    

 



  งบดำเนินงาน รวม 2,325,526 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท  
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 70,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตำบล และผู ้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
พ.ศ. 2560 
-หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที ่ส ุด ที่ กค0422.3/ว 257 ลว.28 มิ.ย.2559 
เรื่องประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 

    

 
   ค่าใชส้อย รวม 806,700 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

      
 

    โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จำนวน 154,700 บาท 
 

      

  

-เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) 
-ค ่ า จ ั ด ก า ร เ ร ี ยนก า ร สอนอ ั ต ร าคนละ  1,700 บาทต ่ อปี  จ ำนวน
เด็ก 91 คน เป็นเงิน 154,700 บาทกำหนดรายการเป็นสื่อการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.
19 มิ.ย.2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0816.2/ว2786 ลง 8 พ.ค.
2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561- 2565) หน้าที่ 95 ลำดับที่ 2 

    

 
    

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรยีน) 

จำนวน 43,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอัตราคนละ 430 บาทต่อปีจำนวนเด็ก 100 คน  
เป็นเงิน 43,000 บาท 

    

 



-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.
19 มิ.ย.2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 13 

    
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าเครื่องแบบ 
นักเรียน) 

จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อเป็นจ่ายเป็นค่าจัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) 
-ค่าเคร ื ่องแบบนักเร ียน คนละ300 บาทต่อปี จำนวนเด็ก 100 คน เป็น
เงิน 30,000  บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.
19 มิ.ย.2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 12 

    

 
    โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อเป ็นจ ่ายเป็นค่าจ ัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย  (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) 
-ค่าหนังสือเรียนคนละ 200บาทต่อปี จำนวนเด็ก 100 คน เป็นเงิน 20,000บาท  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.
19 มิ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 97 ลำดับที่ 10 

    

 
    

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) 

จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อเป ็นจ ่ายเป็นค่าจ ัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ในศูนย์
พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.) 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี จำนวนเด็ก 100 คน เป็น
เงิน 20,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.
19 มิ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน

    

 



อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 97 หน้าที่ 11 

    
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (สำหรับ
สนับสนนุอาหารกลางวัน) 

จำนวน 539,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
โครงการจ้างทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อจ่าย
เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล ็กตำบลกุดพิมาน  คน
ละ 20 บาท จำนวน 245 วัน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.
19 มิ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 4 

    

 
   ค่าวัสด ุ รวม 1,448,826 บาท 

 
   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อสิ ่งของงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ เช่น แปรงสีฟัน ไม้กวาด กระจกเงา ถาด กระติกน้ำแข็ง  
ถุงขยะ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลง 16 ก.ค.2556 

    

 
   ค่าอาหารเสริม (นม) จำนวน 1,398,826 บาท 

 

      

  

(1) เพื่อเป็นจ่ายตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์
พัฒนา  เด็กเล็ก อบต.กุดพิมานทั้ง 5 ศูนย์ จัดสรรสำหรับเด็ก
ปฐมว ัยในศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ ก เล ็กคนละ 7.37 บาท จำนวน 
260 วัน เป็นเงิน 210,782 บาท   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0916.2/
ว3274 ลว.19 ม ิ .ย .2561 เ ร ื ่ องซ ักซ ้อมแนวทางการจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-565) หน้าที่ 95 ลำดับ
ที่ 3 

      

 



(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนใน
พื้นที่ 5 โรงเรียนระดับอนุบาล 1-3 และนักเรียนชั ้น ป.1- ป.6  
คนละ7.37 จำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,188,044 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0916.2/
ว3274 ลว.19 ม ิ .ย .2561เ ร ื ่ องซ ักซ ้อมแนวทางการจ ัดทำ
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
-เป ็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่  96
ลำดับที่ 6 

  งบลงทุน รวม 134,000 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 14,000 บาท  
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่        
    โทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 14,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ เอลอีดี (LED TV ) แบบ SMART TV ขนาด
40 นิว้ คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1.ระด ับความละเอ ียดเป ็นความละเอ ียดของจอภาพ  (RESOLUTION) 
1920x1080 พิกเซล  
2.ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ำ 40 นิ้ว 
3.แสดงภาพด้วยหลอดภาพแบบ LED BACK LIGHT) 
4.สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (SMART TV) 
5.ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
6.ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพเพลง และภาพยนตร์ 
7.มีตัวรับสัญญาณดิจิตตอล(DIGITAL) ในตัว 
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

    

 
 

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท  
   อาคารต่าง ๆ        
    โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปญัญา จำนวน 100,000 บาท 

 



      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสนามเด็กเล่น เสริมสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
พื้นที่ตำบลกุดพิมาน พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย   
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 1 

    

 
    โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าปร ับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสำนัก
พิมาน การก่อสร้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 108 ลำดับที่ 3 

    

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 2,456,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุน รวม 2,456,000 บาท 

 
   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

 
    เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จำนวน 2,456,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐานจำนวน 5 แห่ง เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
อาหารกลางว ันสำหร ับเด ็กน ักเร ียนชั ้นอน ุบาล  1–ป.6 คนละ 20 บาท
จำนวน 200 วัน 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลว.16 ก.ค. 2556เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย
งบประมาณประจำป ีขององค ์กรปกครองส่ วนท ้องถ ิ ่นและ  ระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2559 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0916.2/ว3274 ลว.
19 มิ.ย.2561 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนทั ่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาส่วนท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 97 ลำดับที่ 9 

    

 
 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม 50,000 บาท 

 
  งบดำเนินงาน รวม 50,000 บาท 

 
   ค่าใชส้อย รวม 50,000 บาท 

 
   รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวด

อ่ืนๆ 
      

 
    โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมเด็กและเยาวชน จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ

    
 



เคร ื ่องดื่ม ค่าวัดสุ ค่าเคร ื ่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ายานพาหนะ ค่าของ
สมนาคุณในการดูงาน ฯลฯ เป็นต้น 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 96 ลำดับที่ 7 

แผนงานสาธารณสุข  
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,074,260 บาท  
  งบบุคลากร รวม 871,260 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 871,260 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 829,260 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรงุ
เงินเดือนประจำปี จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่  
1. นักบริหารงานสาธารณสุข    จำนวน ๑ อัตรา 
2. นักวิชาการสาธารณสุข        จำนวน ๑ อัตรา 
3. เจ้าพนักงานธุรการ             จำนวน ๑ อัตรา 

    

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินประจำตำแหน่งผ ู ้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับตามระเบียบที่กำหนด  
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง
หล ักเกณฑ์และเง ื ่อนไขเก ี ่ยวก ับอ ัตราเง ินเด ือนและวิธ ีการจ ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 12
พฤษภาคม พ.ศ.2559 

    

 
  งบดำเนินงาน รวม 203,000 บาท 

 
   ค่าตอบแทน รวม 53,000 บาท 

 
   ค่าเชา่บา้น จำนวน 48,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตำบล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบา้น
ของข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 

    

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 5,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักงานส่วนตำบลของกอง
สาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับ

    

 



การศ ึกษาบ ุตรของข ้ าราชการส ่วนท ้องถ ิ ่นพ.ศ.  2541 และแก ้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

   ค่าใชส้อย รวม 80,000 บาท 
 

   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       
 

    รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสอื เข้าปกหนังสือ เทศบัญญัติต่างๆ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าล้างอัดขยาย
ภาพ ค่าจ้างเขียนป้ายต่างๆ ค่าติดต้ังโทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้ง
โทรศัพท์ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบ Internet ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จา่ย
ในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมา
บริการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสอืด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 

    

 
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

 
    ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สำหรับเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การ เด ินทางไปราชการ  หร ือไปอบรมส ัมมนาของพนักงานส ่วน
ตำบล พนักงานจ้าง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมเจา้หน้าที่ทอ้งถ่ินพ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555 

    

 
   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ เครื่องพ่นหมอกควัน
เคร ื ่องคอมพิวเตอร์  ตู้ โต๊ะ ค่าบำร ุงร ักษา หรือซ่อมแซมที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้างและอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

    

 



3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภท
รายรับ–รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
4) หนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที่ มท 0808.2/ว1752 ลง
วันที่ 6 สิงหาคม 2556  เรื ่อง แนวทางปฏิบัติเกี ่ยวกับรูปแบบและการ
จำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  
6) หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื ่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค  

   ค่าวัสด ุ รวม 70,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 20,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อวัสดุสำนักงาน เช่น เสาธง ธงต่าง ๆ กระดาษ 
ปากกาแฟ้ม ตรายางแบบพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วารสาร หมึก น้ำดื่ม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 40,000 บาท 

 

      

  

เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื ่นต่างๆ  เช่น น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเบนซิน จารบี น้ำมันก๊าด ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื ่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก

      

 



ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จำนวน 10,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่นเวชภัณฑ์น้ำยาต่างๆ
เคมีภัณฑ์ ถุงมือ เครื ่องชั ่งน้ำหนัก สารเคมีภัณฑ์พ่นหมอกควัน วัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เครื่องวัดความดัน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้   
1) หนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท ้อง ถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ ่งของที่
จ ัดเป็นวัสดุและคร ุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    

 
 งานบริการสาธารณสขุและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 952,500 บาท 

 
  งบดำเนินงาน รวม 540,000 บาท 

 
   ค่าใชส้อย รวม 540,000 บาท 

 
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      

 
    โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 130,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อเป็นค่าจ่ายในการจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก
เช่น ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ค่าจัดซื้อน้ำยาเคมีพน่หมอก
ควัน ค่าจัดซื้อทรายอะเบท ค่าจัดซื้อยาทากันยุง โลชั่นทากันยุง ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการฉีดพ่นหมอกควัน ค่าอุปกรณ์และชุดป้องกัน
สารเคมีในการพ่นหมอกควัน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าซ่อมบำรุงเครื่องพ่น
หมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ  
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 3 

    

 
    โครงการวันงดสูบบุหร่ีโลก จำนวน 10,000 บาท 

 



      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก
เช่น ค่าจัดทำป้ายไวนิล ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ.2537 มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 99
ลำดับที่ 7 

      

 

    

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลกัษณ์ อัครราชกุมาร ี

จำนวน 120,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีโดย
มีค่าใช้จ่าย ค่ายา/เวชภัณฑ์ เช่นค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่า
วัสดุการแพทย์ ค่าใบร ับรองการฉีดวัคซีน  เคร ื ่องหมาย
ประจำตัวสัตว์ ค่าเข็มฉีดยา ฯลฯ ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์
เช ่น แผ ่นไวน ิลประชาสัมพันธ ์แผ ่นพับรายการค่าวัสดุ
อื่นๆ หรือรายการอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
-หนังสือที่ มท 0810.5/ว0120 ลง 12 ม.ค. 2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมากที่ มท
0808.2/ว 4052 ลง 14 ธ.ค.2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก ที่ มท 
0808.2/ว 827 ลง 1 มี.ค.2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 99
ลำดับที่ 5 

      

 
    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือขา่ยดา้นอนามยัชุมชน จำนวน 250,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายด้าน
อนามัยชุมชน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคร ื ่องดื ่ม  ค่าป้าย
โครงการ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมารถศึกษาดูงาน และค่าอื่นๆ ที่
จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 1 

    

 



    โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาแก่เด็ก เยาวชน จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

-เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมอบรมให้ความรู ้เรื ่องเพศศึกษาแก่
เด ็ก  เยาวชน  โดยจ ่ายเป ็นค ่ าอาหารกลางว ันค ่าอาหารว ่างและ
เคร ื ่องดื ่ม ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ ัดทำป้ายไวนิล  ค่าจ ัดซื ้อวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2 

    

 
  งบเงินอุดหนุน รวม 412,500 บาท 

 
   เงินอุดหนุน รวม 412,500 บาท 

 
   เงินอุดหนุนเอกชน       

 
    โครงการเงินอดุหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บา้น (อสม.) จำนวน 112,500 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
(อสม.) จำนวน 15 หมู ่บ้านๆ ละ7,500 บาทเพื ่อดำเนินงานใน 3 กลุ่ม
กิจกรรมได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเรื่องต่างๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นของ ศสมช. และ
อื่นๆ ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 98 ลำดับที่ 4 

    

 
    โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสขุ จำนวน 300,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านจำนวน 15 หมู่บา้น
เพื่อดำเนินการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว109 ลง
วันที่ 15 มกราคม 2561 เรื ่อง แนวทาง การดำเนินโครงการตามแนว
พระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561–2565) หน้าที่ 100 ลำดับที่ 5 

    

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,240,500 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 1,197,900 บาท 
 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,197,900 บาท 
 

   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 1,038,480 บาท 
 



      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรงุ
เงินเดือนประจำปี จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่  
1. นักสังคมสงเคราะห ์ จำนวน 1 อัตรา 
2. นักพฒันาชุมชน  จำนวน 2 อัตรา 

    

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จำนวน 149,280 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างที่มีอยู่ใน
สังกัด จำนวน 1 อัตรา ได้แก ่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ภารกจิ) 

    
 

   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 10,140 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิม่ต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างที่มสีิทธิได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ฯลฯ  

    
 

  งบลงทุน รวม 42,600 บาท 
 

   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 42,600 บาท 
 

   ครุภัณฑ์สำนักงาน       
 

    ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 24,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เกบ็เอกสารชนิดบานเปิด มือจบัเขาควาย (มอก.)  
-ขนาด 91x45x183 ซม. จำนวน 3 ตู ้ๆ ละ 8,000 บาท 
-เป็นไปตามหนังสือที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง 9 มิ.ย.59 
-จัดซือ้ตามราคาในจังหวัดหรือท้องถ่ิน หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด 

    

 
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 16,000 บาท 

 

      

  

-เพ ื ่อจ ่ายเป็นค ่าจ ัดซ ื ้อเคร ื ่องคอมพิวเตอร์โน ้ตบุ ๊ก  สำหร ับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดังนี ้
1) มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU) ไม่น้อยกว่า2 แกนหลัก (2 core) 
จำนวน1หน่วยโดยม ีความเร ็ วส ัญญาณนาฬ ิกาพ ื ้นฐานไม ่น ้อย
กว่า 2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 
2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบCache Memory
ในระดบั(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า4 MB  

    

 



3) หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
4) มีหนว่ยจัดเก็บข้อมูล  ชนิด SATA หรือ ดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า
1TB หร ือชน ิดSolid State Drive ขนาดความจ ุไม ่น ้อยกว ่า120GB
จำนวน 1 หน่วย 
5) มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
6) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจำนวนไม่นอ้ย
กว่า 3 ช่อง 
7) มีช่องเชื ่อมต่อแบบ  HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
8) ม ี ช ่ อ ง เ ช ื ่ อมต ่ อระบบ เครื อ ข ่ า ย  (Network Interface) แบบ
10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
9) สามารถใช้งานได้ไม ่น้อยกว ่าwifi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ
Bluetooth   
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครภัุณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดอืน
มีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

    เครื่องพิมพ์ จำนวน 2,600 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/
นาที) โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- ม ีความเร ็ วในการพ ิมพ ์สำหร ับกระดาษ  A4 ไม ่น ้อยกว ่ า  18  
หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

    

 
แผนงานเคหะและชุมชน  

 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,850,700 บาท 
 



  งบบุคลากร รวม 1,532,300 บาท  
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 1,532,300 บาท  
   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 852,620 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบล และจ่ายเปน็เงิน
ปรับปรงุเงินเดือนประจำปี จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่  
1. ผู้อำนวยการกองช่าง   จำนวน 1 อัตรา  
2. นายช่างโยธา            จำนวน 2 อัตรา 

    

 
   เงินประจำตำแหน่ง จำนวน 42,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งผู ้อำนวยการกองช่างที ่ได้ร ับตาม
ระเบียบที่กำหนดเดือนละ 3,500 บาท จำนวน 12 เดือน 
-ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ประกาศ ณ วันที่ 
12 พฤษภาคม พ.ศ.2559 

    

 
   ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง จำนวน 594,240 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของพนักงานจ้างของกองช่าง
จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่  
1. ผู้ช่วยช่างโยธา (ภารกิจ)           จำนวน 1 อัตรา 
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ภารกจิ)            จำนวน 1 อัตรา 
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ)     จำนวน 1 อัตรา 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)   จำนวน 1 อัตรา 

    

 
   เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จำนวน 43,440 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ ่มการครองชีพชั ่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง 

    
 

  งบดำเนินงาน รวม 1,166,000 บาท  
   ค่าตอบแทน รวม 251,000 บาท     

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จำนวน 200,000 บาท 
 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที ่ส ุด ที่ กค 0402.5/ว
156 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560  

    

 



   ค่าเชา่บา้น จำนวน 36,000 บาท  

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตำบลของกองช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิก
ค่าเช่าบ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม 

    

 
   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จำนวน 15,000 บาท 

 

      

  

- เพื ่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรพนักส่วนตำบลของกอง
ช่าง ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ ่นพ.ศ.  2541 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 

    

 
   ค่าใชส้อย รวม 450,000 บาท  
   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       
    ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จำนวน 50,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตำบล พนักงานจ้างของกองช่าง รวมทั้งผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายกฯ ให้ไป
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยจ่ายเป็น
ค ่าเบ ี ้ยเล ี ้ยงเด ินทางค ่าพาหนะ  ค่าเช ่าท ี ่พ ัก  ค่าผ ่านทางด ่วน
พิเศษ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมและการเข้ารบั
ก า ร ฝ ึ ก อบรม เจ ้ า หน ้ าท ี ่ ท้ อ งถ ิ ่ น  พ . ศ . 2557 แล ะ ร ะ เบ ี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2555   
-หนังสือด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 

    

 
    โครงการปรบัเกรดถนนในพ้ืนท่ีตำบลกุดพิมาน จำนวน 200,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับเกรดถนนในพื้นที ่ตำบลกุด
พิมาน ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ค่า
น้ำมันเชื ้อเพลิงและหล่อลื ่น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต้อง
ใช้ในโครงการ 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแ้ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

    

 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 59 ลำดับที่5 
 

 

   ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 200,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ รถยนต์ ค่าบำรุง รักษาหรือ ซ่อมแซมที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารต่างๆ ถนน ท่อ
ระบายน้ำ ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ ้าน
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อบำรงุรกัษาและซ่อมแซมเพือ่ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 
-เป ็นไปตามหน ังส ือกรมส ่ ง เสร ิมการปกครองท ้อ งถ ิ ่ น  ด ่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2558 

    

 
   ค่าวัสด ุ รวม 465,000 บาท  
   วัสดุสำนักงาน จำนวน 50,000 บาท  

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษปากกาแฟ้ม เสา
ธง ธงต่างๆ ตรายางแบบพิมพ์ แผนที่ ฯลฯ ที่ใช้ในกิจการของกองช่าง 
- เป ็นไปตามหนังส ือกรมส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนมาก
ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556  

    

 
   วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จำนวน 120,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้าโคมไฟ ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สวิทช์ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี ่ยวกับ
ไฟฟ้า และเครื่องขยายเสียง ฯลฯเพื่อใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

    

 
   วัสดุก่อสร้าง จำนวน 120,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สีปูนซีเมนต์ อิฐกระเบื้อง
สังกะสี ทราย ยางมะตอยสำเร็จรูป แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเส้นฯลฯ
สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล 

    

 



-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 ก.ค. 2556 

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 50,000 บาท 
 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ่ยาง หัว
เทียน ฯลฯ สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะอื่นๆ ของ
กองช่าง 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    

 
   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 80,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมัน
ดีเซล น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ สำหรับยานพาหนะ
หรือเครื่องจักรกล ใช้ในงานต่าง ๆ ที่เป็นกิจการของกองช่าง 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    

 
   วัสดุการเกษตร จำนวน 20,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอก ไม้
ประดับ ปุ ๋ย สารเคมีป ้องกันและกำจัดศัตร ูพ ืช  วัสดุเคร ื ่องปลูก

    
 



ต่างๆ วัสดุเพาะชำ ถุงมือยาง ฯลฯ สำหรับใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้ 
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25,000 บาท 
 

      

  

-เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าว ัสด ุคอมพิวเตอร์  เช ่น ผงหม ึก  ตล ับผงหมึก
แป ้นพ ิมพ์  เมาส์  แผ ่นหรือจานบ ันทึกข ้อมูล  เมนบอร ์ดเมมโมรี่
ชิป โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี ้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของ
ที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

    

 
  งบลงทุน รวม 152,400 บาท  
   ค่าครุภัณฑ ์ รวม 32,400 บาท  
   ครุภัณฑ์สำนักงาน        
    เครื่องปรับอากาศ จำนวน 32,400 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจัดซื ้อเครื ่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  จำนวน 1 เครื ่อง โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 
-ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู แยกช้ินส่วน 
-ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
-เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นไม่เกนิ 40,000บี
ทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

    

 



-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความ
เย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
-มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
-ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 

   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 120,000 บาท 
 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
 

    เงินชดเชยคา่งานก่อสร้าง (ค่า K) จำนวน 50,000 บาท 
 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได ้(ค่า K)  
- เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนทีสุ่ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/
ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 

    

 
   

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจา่ยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสรา้ง 

      
 

    ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน จำนวน 70,000 บาท 
 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 
- กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 

    

 
 งานกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 298,000 บาท 

 
  งบดำเนินงาน รวม 298,000 บาท 

 
   ค่าใชส้อย รวม 258,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

 
    โครงการจัดจ้างเหมาบริการเก็บขยะมูลฝอย จำนวน 168,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกบ็ขยะมลูฝอย จำนวน 2 อัตรา 
-เป็นไปตามหนังสือด่วนมากที ่ม ื0808.2/ว7120 ลง 5 ธ.ค.2559 

    
 

   รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ      
 

    โครงการรณรงค์ส่งเสรมิการคัดแยกขยะ จำนวน 50,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ อบรม ให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากระดาษ ค่าเครื ่องเขียน
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการจัด

    

 



นิทรรศการ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที ่จำเป็น ค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2557 และระเบียบมท.ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 104 ลำดับที่ 1 

    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน 40,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ท้องถิ ่นรักษ์โลก เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศฝึกอบรม  หรือ
ประชุม ค่าใช้จ ่ายในการส่งเสร ิมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมของ
อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลกและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการจดัทำโครงการ/
กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบมท.ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกพ.ศ. 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 99 ลำดับที่ 6 

    

 
   ค่าวัสด ุ รวม 40,000 บาท 

 
   วัสดุงานบา้นงานครัว จำนวน 40,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรับมูลฝอยไว้ในที่สาธารณะ
และสถานสาธารณะ 
-เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง การจัดการมูลฝอย  
พ.ศ.2560 

    

 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  

 งานส่งเสรมิและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 260,000 บาท 
 

  งบดำเนินงาน รวม 260,000 บาท 
 

   ค่าใชส้อย รวม 260,000 บาท 
 

   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    โครงการฝึกอบรมส่งเสรมิอาชีพสร้างรายได ้ จำนวน 50,000 บาท 
 

      

  

-เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้   
โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสดุอ ุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่ากระดาษและเครื ่องเขียน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 

    

 



-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข ้าร ับการฝึกอบรมของเจ ้าหน ้าท ี ่ท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.  2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 3 

 

 

    โครงการส่งเสริมกลุ่มพฒันากองทุนบทบาทสตร ี จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

 -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสรมกลุ่มพัฒนากองทุนบทบาท
สตรี โดยจ่ายเป็น ค่าอาหารอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอ ุปกรณ์  ค่ากระดาษและเคร ื ่องเข ียน ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝกึอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถ่ิน พ.ศ.2557และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
ของ อปท. พ.ศ.2559 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 4 

    

 
    โครงการสนบัสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนา จำนวน 30,000 บาท 

 

      

  

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนพัฒนาโดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดค่าอาหารกลางวัน
อาหารว่างและเครื ่องดื ่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าจัดหาป้ายโครงการ ค่า
จัดหาวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่
และเครื่องเสียง ค่าใช่จ่ายในการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว856 ลง 12 มี.ค.2553 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น  ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0810.3/
ว 179 ลง 15 ม.ค.2562 

    

 



-หนังส ือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0810.3/ว
1921 ลง 16 พ.ค.2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่106 ลำดับที่2 

    โครงการเสรมิสรา้งครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างความอบอุ่นเข้มแข็ง โดยจ่าย
เป็นค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อ ุปกรณ์  ค่ากระดาษและเคร ื ่องเข ียนค ่าป ้ ายประชาส ัมพ ัน ธ์
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข ้าร ับการฝึกอบรมของเจ ้าหน ้าท ี ่ท ้องถ ิ ่น  พ.ศ.  2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 100 ลำดับที่2 

    

 
    โครงการอบรมกฎหมายน่ารูเ้พ่ือประชาชน จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อ
ประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าจัดหาป้าย ค่าวิทยากร ค่าจัดหาค่า
วัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่และ
เครื่องเสียง ค่าใช่จ่ายในการถ่ายเอกสาร และเข้าเล่ม 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝกึอบรมของเจา้หน้าทีท่้องถ่ิน พ.ศ.2557และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
ของ อปท.พ.ศ.2559 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 100 ลำดับที่ 1 

    

 
    โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ โดย
จ่ายเป็นค่ายานพาหนะ ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสดุอ ุปกรณ์  ค่ากระดาษและเคร ื ่องเข ียน  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 

    

 



-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ.2557 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2561 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1234 ลง 7 มี.ค.
2560 
-หน้งสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
757 ลง 7 เม.ย.2560 
-หนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลง
29 พ.ย.2560 
-หนังสือกรมส่งเสริมกรมปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที่ มท 0810.6/
ว 24 ลง 4 ม.ค.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 100 ลำดับที่ 4 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  
 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 350,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 350,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 350,000 บาท  
   

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

จำนวน 250,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาและหรือการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขัน ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่ารางวัลการแข่งขัน ค่า
ถ้วยรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ค่า
ป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าเช่าหรือ
ค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานรวมค่าติดตั้งและรื้อถอน
ค ่าอาหารว ่ างและเคร ื ่องด ื ่ม  ค ่าอาหารและเคร ื ่ องด ื ่ มท ี ่ ไม ่มี
แอลกอฮอล์ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที ่จำเป็นและเกี ่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

    

 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่101 ลำดับที่ 4 

    โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย จำนวน 100,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย  เพื่อใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ค่าจัดซื ้ออุปกรณ์กีฬา ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าอาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่102 ลำดับที่10 

    

 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 280,000 บาท 

 
  งบดำเนินงาน รวม 280,000 บาท 

 
   ค่าใชส้อย รวม 280,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    โครงการจัดงานพิธบีวงสรวงสมโภชพระบรมสารีริกธาต ุ จำนวน 50,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ตามโครงการจัดงานพิธีบวงสรวงและสมโภชพระบรม
สารีริกธาตุ เช่น ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้ ค่าพิธีสงฆ์ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับ
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่า
หรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที ่จำเป็นในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 102 ลำดับที่ 7 

    

 
    โครงการจัดงานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนาร ี จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานบวงสรวงท้าวสุรนารี  โดย
จ่ายเป็นค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างทำพวงมาลาค่าอาหารค่ารับรองผู้ที่
ได้ร ับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เช่น ค่าเช่าชุด ค่าตกแต่งหน้า ค่าทำ
ผม ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 

    

 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 102 ลำดับที่ 8 

    โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 150,000 บาท 
 

      

  

-เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าใช ้ตามโครงการจ ัดงานส ืบสานประเพณีลอย
กระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนเงินรางวัลนางนพมาศ ค่าถ้วย
รางว ั ล  ค ่ าตอบแทนคณะกรรมการต ั ดส ิ นนางนพมาศ แล ะ
พิธีกร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งจัดสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดงของเด็ก นักเรียน ค่าเช่าหรือ
ค่าบร ิการวัสดุอุปกรณ์ที ่จำเป็นในการจัดงาน  ค่าจ ้างเหมาเครื ่อง
เสียง ประชาสัมพันธ์ขบวนแห่กระทง ค่าจ้างเหมาทำกระทงกลาง ค่า
รับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมค่าใช้จ่าย
อื่นๆ  ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่101 ลำดับที่2  

    

 
    

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

จำนวน 60,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจ่ายเป็นค่าต้นเทียน ต้น
เทียนเอก ค่าวัสดุตกแต่งต้นเทียน ค่าเช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที่
จำเป็นในการจัดงาน ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายรณรงค์ ค่ารับรองผู้ที่ได้รบั
เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
และเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 101 ลำดับที่ 1 

    

 
 งานวิชาการวางแผนและส่งเสรมิการท่องเท่ียว รวม 70,000 บาท 

 
  งบดำเนนิงาน รวม 70,000 บาท 

 
   ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

 
   

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    โครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน จำนวน 50,000 บาท 
 



      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานปลาเผาสะเดาหวาน โดยจ่าย
เป็นค่าป้ายโครงการ ค่ารับรองผู ้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู ้มาร่วม
ประกอบกิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื ่ม ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่า
เช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที ่จำเป็นในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 101 ลำดับที่ 3 

    

 
    โครงการส่งเสรมิการท่องเท่ียว จำนวน 20,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจ่ายเป็นค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและผู้
มาร ่วมประกอบกิจกรรม ค่าอาหารว่างและเครื ่องดื ่ม ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่ ค่า
เช่าหรือบริการวัสดุอุปกรณ์ที ่จำเป็นในการจัดงานและค่าใช้จ่ายอื่นที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 110 ลำดับที่ 1 

    

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 4,235,000 บาท  
  งบลงทุน รวม 4,235,000 บาท  
   ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,235,000 บาท  
   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค        
    

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดอนน้อย หมู่ท่ี 
10 สายนางร่วม 

จำนวน 221,500 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่
ที่ 10 สายนางร่วม  
-กว้าง4.00เมตรยาว89เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื ้นที ่ไม ่น้อย
กว่า 356 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ขนาด 0.60 เมตรจำนวน 1 จุด ท่อ
จำนวน 8 ท่อน 

    

 



-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.
นม. 01-201 และ ทถ.นม. 02-101 
-เป็นไปตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่74 ลำดับที่ 51 

    
โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโนนเจรญิ 
หมู่ท่ี 15 สายบา้นนายหลอย 

จำนวน 89,100 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเจริญ หมู่
ที่ 15 สายบ้านนายหลอย 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื ้นที ่ไม่น้อย
กว่า 150 ตารางเมตร 
-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.
นม. 01-201 
-เป็นไปตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 72 ลำดับที่ 42 

    

 
    

โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 สายบ้าน 
นางย้อย โคตนะ 

จำนวน 494,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบุขี ้เหล็ก หมู่
ที่ 5 สายบ้านนางย้อย โคตรนะ 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 800 ตารางเมตร  
-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.
นม. 01-201 
-เป็นไปตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่73 ลำดับที่47    

    

 
    

โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก บา้นกระชาว หมู่ท่ี 4 สายบ้าน
นายวาม 

จำนวน 297,700 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกระชาว หมู่ที่ 4 สายบ้าน
นายวาม กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 515 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,060 ตารางเมตร 
-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.
นม. 01-105 

    

 



-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 67 ลำดับที่ 25 

    
โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก บา้นกุดพิมาน  
หมู่ท่ี 7สายโนนหมาน้อย 

จำนวน 497,200 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้านกุดพิมาน หมู่ที ่7 สายโนน
หมาน้อย 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กว่า 3,440 ตารางเมตร  
-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.
นม. 01-105 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 
- เป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่68 ลำดับที ่27 

    

 
    

โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก บา้นดอนใหญ่  
หมู่ท่ี 9 สายตะวันตกวัด 

จำนวน 162,800 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนใหญ่  หมู ่ที่ 9 สาย
ตะวันตกวัด  
-กว้าง 4.00 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่นอ้ย
กว่า 836 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 จุด 
ท่อจำนวน 7 ท่อน 
-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.
นม. 01-105 
-เป ็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
2537 มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 76ลำดับที่61  

    

 
    

โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก บา้นพิงพิมาน  
หมู่ท่ี 13 สายรุกกระโต 

จำนวน 497,200 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพิงพิมาน หมู่ที่ 13 สายรุก
กระโต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 3,440 ตารางเมตร 
-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.
นม.  01-105 

    

 



-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 67ลำดับ 26     

    
โครงการก่อสรา้งถนนหินคลุก บา้นโสมน้อยพัฒนา 
หมู่ท่ี 14 สายบา้นโสมน้อยพัฒนา-บ้านโนนสง่า 

จำนวน 497,200 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโสมน้อยพัฒนา หมู่ที่ 14 
สายบ้านโสมน้อยพัฒนา 
-บ้านโนนสง่ากว้าง 4.00 เมตรยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,440 ตารางเมตร 
-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่  
ทถ.นม. 01-105 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)หน้าที่62ลำดับที่ 11   

    

 
    โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน้ำ คลส.ลงคลองสามบาท จำนวน 81,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ลงคลองสามบาท หมู่
ที่ 6 จำนวน 2 จุด  
-จ ุดที่  1 บร ิ เ วณนานายแหลม  วางท ่อ  คสล .ขนาด1.00 เมตร
จำนวน 7 ท่อน  
-จ ุ ดที่  2 บร ิ เ วณนานางสน ุ ่น  วางท ่ อ  คสล .ขนาด  0.80 เ มตร
จำนวน 9 ท่อน 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)หน้าที่ 69 ลำดับ 31 

    

 
    

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสง่า หมู่
ท่ี 2 สายศาลาประชาคม 

จำนวน 182,700 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโนนสง่า หมู่
ที่ 2สายศาลาประชาคมกว้าง 4.00 เมตรยาว 70 เมตรหนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร 
-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.
นม. 01-201 
- เป็นไปตามพรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 

    

 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หนา้ที่ 73 ลำดับ 44 

    
โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านไร ่
หมู่ท่ี 6สายหนองมะขามโพรง 

จำนวน 717,400 บาท 

 

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนหินคลุก  บ้านไร่ หมู่ที่ 6 สายหนอง
มะขามโพรง  
กว้าง 4.00 เมตรยาว 1,200 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,800 ตารางเมตร 
-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.
นม. 01-105 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537
มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 71 ลำดับ 35 

    

 
    

โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่แสนสขุ หมู่ท่ี 8 
สายบ้านใหม่แสนสุข-สระสี่เหลี่ยม 

จำนวน 497,200 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลกุ บ้านใหม่แสนสุข หมู่ที ่8 สาย
บ้านใหม่แสนสุข-สระสี่เหลี่ยม   
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อย
กว่า 3,440 ตารางเมตร  
-ตามแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ ทถ.
นม. 01-105 
-เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบรหิารส่วนตำบล พ.ศ.2537
มาตรา 67 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที ่ 69 ลำดับ 29 

    

 
แผนงานการเกษตร  

 งานส่งเสรมิการเกษตร รวม 485,320 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 355,320 บาท 
 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รวม 355,320 บาท 
 

   เงินเดือนพนักงาน จำนวน 355,320 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตำบลและจ่ายเป็นเงิน
ปรับปรงุเงินเดือนประจำปี จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ 
1. นักวิชาการเกษตร   จำนวน 1 อัตรา  

    

 
  งบดำเนินงาน รวม 130,000 บาท 

 
   ค่าใชส้อย รวม 130,000 บาท 

 



   
รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

-เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร โดยจ่ายเป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื ่องดื ่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื ่องเขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับที่ 4 

    

 
    

โครงการสนบัสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จำนวน 100,000 บาท 

 

      

  

-เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 92 ลำดับ
ที่ 2 

    

 
 งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้ รวม 125,000 บาท  
  งบดำเนินงาน รวม 125,000 บาท  
   ค่าใชส้อย รวม 125,000 บาท  
   

รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เขา้ลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

      
 

    โครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวลดภาวะโลกร้อน จำนวน 30,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวลด
ภาวะโลกร้อน โดยจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ ์ไม้ปุ ๋ย ค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง
จัดสถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 

    

 



-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่104 ลำดับที่ 1 

    โครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรต ิ จำนวน 10,000 บาท 
 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าซื้อพันธุ์หญ้าแฝก ปุ๋ยค่าวัสดุต่างๆ ค่าป้าย
โครงการ ค่าอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัด
สถานที่ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 105 ลำดับที่3 

    

 
    โครงการจัดงานวันต้นไม้ประจำปขีองชาต ิ จำนวน 25,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติโดยจ่าย
เป ็นค ่าว ัสด ุต ่างๆ ค่าอาหาร อาหารว ่างและเคร ื ่องด ื ่ม  ค่าป ้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่  และ ค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ที่
จำเป็น ฯลฯ  
-เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 105 ลำดับที่4 

    

 
    โครงการจัดงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำโดยจ่ายเป็นค่า
ซื้อพันธุ์ปลา ค่าวัสดุต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่  และ ค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ที่
จำเป็น ฯลฯ 
-เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 104 ลำดับที่2 

    

 
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรี จำนวน 30,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

    
 



ร ั ตนราชส ุ ดาฯ  สยามบรมราชก ุ ม ารี  โดยจ ่ าย เป ็ นค ่ าว ั สดุ
ต่างๆ ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายใน
การตกแต ่ งจ ั ดสถานที่  และ  ค ่ าใช ้ จ ่ ายอ ื ่ นๆ  ท ี ่ จำเป ็ น  ฯลฯ 
-เป ็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 105 ลำดับที่5 

 
 แผนงานงบกลาง  

 งบกลาง รวม 17,284,275 บาท  
  งบกลาง รวม 17,284,275 บาท  
   งบกลาง รวม 17,284,275 บาท  
   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จำนวน 92,000 บาท  

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างใน
อัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างที ่องค์การบริหารส่วนตำบลจ่ายให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  

    

 
   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จำนวน 4,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินสมทบกองทุนทดแทนเป็นรายปี  ในอัตราร ้อย
ละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณทั้งปีให้กับลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 

    

 
   เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ จำนวน 13,116,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อเป็นเงินเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่103 ลำดับที่ 2 

    

 
   เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน 3,072,000 บาท  

      

  

-เพื่อเป็นเงินเบี้ยยังชีพตามโครงการโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2561 

    

 



-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)หน้าที่ 103ลำดับที่ 3 

   เบี้ยยังชีพผูป้่วยเอดส ์ จำนวน 108,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นเงินเบี ้ยยังชีพผู ้ป่วยโรคเอดส์ ตามอัตราที ่กระทรวง 
มหาดไทยกำหนดเดือนละ 500 บาท ต่อคน และตามที่สภาท้องถ่ิน
พิจารณาอนุมัติ เพิ่มเดือนละ 100 บาท ต่อคน ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื ่อการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2548 ข้อ 18 (2) 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)หน้าที่ 103 ลำดับที่ 1 

    

 
   สำรองจ่าย จำนวน 400,000 บาท  

      

  

-เพื ่อจ่ายเป็นค่าใช้จ ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน  ซึ ่งไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยประเภทต่างๆ เช่น อุทกภัย วาต
ภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ฯลฯตลอดจนเพื่อช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิด
เหต ุขณะเกิดเหตุหรือ ภายหลังเกิดเหตุ  

    

 
   รายจา่ยตามข้อผูกพัน       

 
    โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ จำนวน 230,000 บาท 

 

      

  

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ โดยสมทบไม่น้อย
กว ่า ร ้อยละ  50 ของค่าบร ิการสาธารณสุขที ่ ได ้ร ับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
-ตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.3 /ว 2199 ลงวันที่  
10 พฤศจิกายน 2552 

    

    

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวน 262,275 บาท 
 

      

  

เพื ่อจ ่ายเป็นเง ินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส ่วน
ท้องถิ่น ออกตามความ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2500 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยไม่
รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินอุดหนุน เงินที่มีผู้อุทิศให้ 

    

 
 

 


