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สวนที่ 1
คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย
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ของ
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
เรียน ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล กุดน้ําใส จะไดเสนอรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ .ศ. 2558 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบล กุดน้ําใส
อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารอง คการบริหารสวนตําบล กุดน้ําใส จึงขอ ชี้แจง ให
ทานประธาน สภาฯ และสมาชิก สภาฯ ทุกทานไดทราบถึงสถาน ะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบาย ในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ .ศ. 2558 โดยองคการบริหารสวนตําบล กุดน้ําใส
จะปฏิบัติงานเปนไปอยางมีป ระสิทธิภาพ ภายใตแนวนโยบาย ไดแก ปญหาสังคม และความยากจน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนใหมีความเปน อยูที่ดีขึ้น ดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง /ตามแผน
ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแกไขปญหาของหมูบาน /ชุมชน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
ตามอํานาจหน าที่โดยเนนการผลิตที่สมดุล พอเพียง และมั่นคงตามศักยภาพของหมูบาน เพื่อเพิ่ม
รายได เพื่อ ลดรายจายของครัวเรือน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดถึงการ
สงเสริมภาวะผูนําแกสตรีและพัฒนาในดานตาง ๆ การสงเสริมพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูการเขาสู
ประชาคมอาเซี ยน การเสริมสรางบทบาทสตรี การอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ
อยางจริงจังและตอเนื่องแบบยั่งยืน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป
ในปงบประมาณ พ .ศ. 255 7 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 25 57
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส มีสถานะการเงินดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
26,581,820.89 บาท
1.1.2. เงินสะสม
8,723,574.67 บาท
1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม
8,784,872.14 บาท
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจายจํานวน
บาท
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน บาท
1.2 เงินกูคงคาง
บาท
2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น 29,468,163.94 บาท ประกอบดวย
หมวดภาษีอากร
341,823.06 บาท
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต
316,236.00 บาท
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2.2
2.3

2.4
2.5

หมวดรายไดจากทรัพยสิน
243,323.48 บาท
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
343,866.00 บาท
หมวดรายไดจากทุน
บาท
หมวดรายไดจากภาษีจัดสรร
17,900,848.40 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
10,322,067.00 บาท
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 17,868,841.20 บาท
รายจายจริงทั้งสิ้นจํานวน 19,839,712.68 บาท ประกอบดวย
งบกลาง
751,838.00 บาท
งบบุคลากร
7,285,369.00 บาท
งบดําเนินการ
8,616,363.65 บาท
งบลงทุน
1,734,342.03 บาท
งบรายจายอื่น
10,000.00 บาท
งบเงินอุดหนุน
1,441,800.00 บาท
รายจายที่จายจากเงินอุดหนุน ที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค
17,868,841.20 บาท
รายจายจากเงินสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่
5,780,940.00 บาท

3. งบเฉพาะการ

-

บาท
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คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
2.1 รายรับ
รายรับ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก

คาปรับการผิดสัญญา
คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ
คาใบอนุญาตอื่น ๆ
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผูอุทิศให
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
หมวดรายไดจากทุน
รวมรายไดจัดเก็บ

รับจริง
ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

หมาย
เหตุ

ประมาณการ
ป 2558

341,823.06
112,657.00
182,142.06
47,024.00
316,236.00

330,000.00
80,000.00
190,000.00
60,000.00
285,000.00

350,000.00
100,000.00
190,000.00
60,000.00
276,000.00

290,270.00
5,450.00

250,000.00
5,000.00

250,000.00
5,000.00

7,306.00
12,420.00

20,000.00
5,000.00

10,000.00
10,000.00

790.00

5,000.00

1,000.00

243,323.48

50,000.00
50,000.00

150,000.00
150,000.00

-

-

-

343,866
290,500.00
53,366.00
-

58,000.00
4,000.00
50,000.00
4,000.00
-

34,000.00
30,000.00
4,000.00
-

1,245,248.54

723,000.00

810,000.00
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รายรับ
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร
รายได
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีการพนัน
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน
รวมรายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลว
จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอนเลือกทํา
รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวม

รับจริง
ป 2556

ประมาณการ
ป 2557

ประมาณการ
ป 2558

17,900,848.40
9,160,566.83

14,277,000.00
6,690,000.00

17,190,000.00
9,000,000.00

2,982,576.66

2,250,000.00

2,750,000.00

35,911.96
1,361,335.55
2,976,231.01
20.00
39,020.03
122,513.36
1,222,673.00

1,140,000.00
3,000,000.00
40,000.00
57,000.00
1,100,000.00

1,200,000.00
3,000,000.00
40,000.00
100,000.00
1,100,000.00

17,900,848.40

14,277,000.00

17,190,000.00

10,322,067.00
10,322,067.00

10,800,000.00
10,800,000.00

11,000,000.00
11,000,000.00

10,322,067.00

10,800,000.00

11,000,000.00

29,468,163.94

25,800,000.00

29,000,000.00

หมาย
เหตุ
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คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

2.2 รายจาย
รายจาย
จายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบบุคลากร
งบดําเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมรายจายจากงบประมาณ

รายจายจริงป
พ.ศ. 2556
751,838.00
7,285,369.00
8,616,363.65
1,734,342.03
10,000.00
1,441,800.00
19,839,712.68

งบประมาณป
พ.ศ. 2557

งบประมาณป
พ.ศ. 2558

1,074,120.00
9,604,040.00
9,806,840.00
3,116,000.00
15,000.00
2,184,000.00
25,800,000.00

1,016,200.00
11,199,800.00
10,765,200.00
3,529,600.00
15,000.00
2,474,200
29,000,000.00
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สวนที่ 2
ขอบัญญัติ

เรื่อง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
------------------------------------------ดาน
ดานบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานการเกษตร
แผนงานพาณิชย
ดานการดําเนินงานอื่น ๆ
แผนงานงบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

ยอดรวม
11,814,180.00
11,614,180.00
200,000.00
15,889,620.00
7,786,560.00
1,650,820.00
1,012,260.00
4,079,980.00
800,000.00
560,000.00
280,000.00
130,000.00
150,000.00
1,016,200.00
1,016,200.00
29,000,000.00
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รายจายตามแผนงานและงบรายจาย
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
แผนงานงบกลาง (00410)
งาน
งบ
งบกลาง
งบกลาง
บําเหน็จ/บํานาญ
รวม

งบกลาง
(00411)

รวม

836,200
180,000
1,016,200

836,200
180,000
1,016,200
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แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไป
(00111)
6,500,280
3,262,320
3,237,960
2,654,400
668,400
1,205,000
448,000
333,000
206,400
206,400
15,000
15,000
55,000
55,000
9,431,080

งานวางแผนสถิติและวิชาการ
(00112)
-

งานบริหารงานคลัง
(00113)
1,357,300
1,357,300
795,800
319,800
380,000
96,000
30,000
30,000
2,183,100

รวม
7,857,580
3,262,320
4,595,260
3,450,200
988,200
1,585,000
544,000
333,000
236,400
236,400
15,000
15,000
55,000
55,000
11,614,180
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แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานปองกันภัยฝายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย (00123)
200,000
180,000
20,000
200,000

รวม
200,000
180,000
20,000
200,000
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แผนงานการศึกษา (00210)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
(00211)

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
(00212)

รวม

1,048,360
1,048,360
1,356,000
356,000
655,000
285,000
60,000
150,000
150,000
-

2,773,000
1,486,400
1,286,600
415,000
415,000
-

2,554,360

2,044,200
2,044,200
5,232,200

1,048,360
1,048,360
4,129,000
356,000
2,141,400
1,571,600
60,000
565,000
565,000
2,044,200
2,044,200
7,786,560
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
(00221)
905,820
905,820
280,000
110,000
50,000
120,000
-

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น (00223)
195,000
195,000
-

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

60,000
60,000
-

-

1,245,820

210,000
210,000
405,000

งาน

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

รวม
905,820
905,820
475,000
110,000
245,000
120,000
60,000
60,000
210,000
210,000
1,650,820
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แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห (00231)
686,060
686,060
200,000
90,000
70,000
40,000
-

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห (00232)
100,000
100,000
-

งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง

26,200
26,200
-

-

งบรายจายอื่น
รายจายอื่น

-

-

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน

-

-

912,260

100,000

รวม

รวม
686,060
686,060
300,000
90,000
170,000
40,000
26,200
26,200
1,012,260
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน
(00241)
701,980
701,980
351,000
166,000
85,000
100,000
10,000
10,000
1,062,980

งานไฟฟาถนน

งานสวนสาธารณะ

งานกําจัดขยะมูลฝอย

(00242)
265,000
265,000
2,403,000
2,403,000
150,000
150,000
2,818,000

(00243)
99,000
99,000
99,000

(00244)
100,000
50,000
50,000
100,000

รวม

701,980
701,980
716,000
166,000
400,000
150,000
2,512,000
10,000
2,502,000
150,000
150,000
4,079,980
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
(00252)
800,000
785,000
15,000
15,000
800,000

รวม
800,000
785,000
15,000
15,000
800,000
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)
งาน
งานกีฬาและนันทนาการ
งบ
(00262)
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

280,000
230,000
50,000
280,000

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
(00263)

รวม

280,000
280,000
280,000

560,000
510,000
50,000
560,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
(00312)
130,000
130,000
130,000

รวม
130,000
130,000
130,000
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แผนงานการเกษตร (00320)
งาน
งบ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝายประจํา)
งบดําเนินงาน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภค
งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดินและสิ่งกอสราง
งบรายจายอื่น
รายจายอื่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
รวม

งานสงเสริมการเกษตร
(00321)
110,000
110,000
110,000

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
(00322)
40,000
40,000
40,000

รวม
150,000
150,000
150,000
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ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
-------------------------------------โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล
กุดน้ําใส และโดยอนุมัติของนายอําเภอจัตุรัส ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบัญญัตินี้เรียกวา ข อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ขอ 2. ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เปนตนไป
ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น
29,000,000 บาท
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จากจายรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี้
ดาน
ยอดรวม
ดานบริหารทั่วไป
11,814,180
แผนงานบริหารงานทั่วไป
11,614,180
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
200,000
ดานบริการชุมชนและสังคม
15,889,620
แผนงานการศึกษา
7,786,560
แผนงานสาธารณสุข
1,650,820
แผนงานสังคมสงเคราะห
1,012,260
แผนงานเคหะและชุมชน
4,079,980
แผนงานสรางความเขม แข็งของชุมชน
800,000
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
560,000
ดานการเศรษฐกิจ
280,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
130,000
แผนงานการเกษตร
150,000
แผนงานการพาณิชย
-
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ดาน

ยอดรวม

ดานการดําเนินงานอื่น ๆ
งบกลาง
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

1,016,200
1,016,200
29,000,000

ขอ 5. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล
ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม)
(นายสุเทพ ดีอุดม)
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส

อนุมัติ
(ลงนาม)
(นายสรกฤช ชื่นจิตต)
ตําแหนง นายอําเภอจัตุรัส
............./........................./...............
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายรับจริง

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

112,657.00
182,142.06
47,024.00

-11.23
4.14
27.59

100,000.00
190,000.00
60,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 323,177.10 300,506.58 409,639.04 341,823.06

2.39

350,000.00

290,270
5,450.00
7,306.00
12,420.00
790.00

-13.87
-8.26
36.87
-19.48
26.58

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 240,252.00 300,840.00 276,764.00 316,236.00

-12.72

250,000.00
5,000.00
10,000.00
10,000.00
1,000.00
276,000.00

ป 2553
หมวดภาษีอากร
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีปาย
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
คาปรับการผิดสัญญา

75,590.00
191,803.10
55,784.00

188,280.00
6,800.00
34,172.00
คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
คาใบอนุญาตอื่น ๆ
11,000.00

ป 2554

ป 2555

62,521.00 165,887.00
189,885.95 195,387.04
48,099.63 48,365.00

256,860.00 243,000.00
11,600.00
4,800.00
21,890.00 15,774.00
13,190.00
10,490.00
-

ป 2556
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รายรับจริง
ป 2553
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
ดอกเบี้ย
รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
เงินที่มีผูอุทิศให
คาขายแบบแปลน
รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
หมวดรายไดจากทุน
รวมหมวดรายไดจากทุน

ป 2554

ประมาณการ

ป 2555

24,148.29
54,971.91 75,686.23
24,148.29
54,971.91
75,686.23

ป 2556

ยอดตาง
(%)

243,323.48 -38.35
243,323.48

-38.35

ป 2558
150,000.00
150,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,600.00
63,000.00
2,831.00

8,250.00
35,500.00
19,475.00

7,300.00
47,500.00
8,980.00

69,431.00

63,225.00

63,780.00

343,866.00

-90.11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

290,000.00 -89.66
53,366.00 -92.50

30,000.00
4,000.00
34,000

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายรับจริง
ป 2553
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ
ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ภาษีการพนัน
คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงปโตรเลียม
คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน

ป 2554

7,896,236.32 7,533,759.73
1,130,309.05 1,226,237.73
3,061,286.86 2,954,876.28
43,902.68
72,343.70
56,855.94
67,176.87
1,114,417.00
936,477.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,303,007.85 12,790,871.31
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และ
ภารกิจถายโอนเลือกทํา

ประมาณการ

ป 2555

ป 2556

5,882,100.66
2,621,925.99
1,227.82
1,334,397.82
2,399,975.99
38,179.60
97,533.78
1,052,480.00

9,160,566.83
2,982,576.66
35,911.96
1,361,335.55
2,976,231.01
20.00
39,020.03
122,513.36
1,222,673.00

ยอดตาง
(%)

-1.75
-7.80
-100.00

-11.85
0.80
-100.00

2.51
-18.38

-10.03

ป 2558
9,000,000.00
2,750,000.00
1,200,000.00
3,000,000.00
40,000.00
100,000.00
1,100,000.00

13,427,821.66 17,900,848.40 -3.97 17,190,000.00

9,766,152.00

8,328,586.86

10,005,173.00 10,322,067.00 6.57

11,000,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,766,152.00

8,328,586.86

10,005,173.00 10,322,067.00 6.57

11,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 29,000,000.00 บาท แยกเปน
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร ที่ อบต. จัดเก็บเอง (411000)
รวม 350,000 บาท
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (411001)
จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. ภาษีบํารุงทองที่ (411002)
จํานวน 190,000 บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. ภาษีปาย (411003)
จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
หมวดคาธรรมเนียมและคาปรับและใบอนุญาต (412000) รวม 276,000 บาท
1. คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (412107) จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202) จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. คาปรับการผิดสัญญา (412210)
จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
4. คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (412303)
จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
5. คาใบอนุญาตอื่น ๆ (421307)
จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมวดรายไดจากทรัพยสิน (413000)
รวม 150,000 บาท
คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (413003)
จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย (414000) รวม - บาท
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (415000)
รวม 34,000 บาท
1. เงินที่มีผูอุทิศให (415004)
จํานวน บาท
2. คาขายแบบแปลน (415004)
จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไวตํากวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (415999)
จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายไดที่รัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รวม 17,190,000 บาท
1. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ (421002) จํานวน 9,000,000 บาท
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได (421004) จํานวน 2,750,000 บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005)
จํานวน
บาท
4. ภาษีสุรา (421006)
จํานวน 1,200,000 บาท
ประมาณการไวสูงกวาปทผี่ านมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
5. ภาษีสรรพสามิต (421007)
จํานวน 3,000,000 บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
6. คาภาคหลวงแร (421012)
จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
7. คาภาคหลวงปโตรเลียม (421013)
จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
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8. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน (421015) จํานวน 1,100,000 บาท
ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556
รายไดทรี่ ัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (431000)
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม 11,000,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจที่ถายโอน
จํานวน 11,000,000 บาท
ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคียงกับยอดรับจริง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
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รายงานประมาณการรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
รายจายจริง
ป 2553
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

แผนงานงบกลาง
งานงบกลาง
งบกลาง
หมวดงบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
168,446
231,068
149,547
155,098
200,000
เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
35,000
42,000
42,000
42,000
50,000
เงินสํารองจาย
84,350
255,890
141,362
202,230
244,160
รายจายตามขอผูกพัน
188,000
30,000
173,000
205,550
370,000
เงินชวยพิเศษ
4,747,000
47,500
8,000
2,000
60,000
รวมหมวดงบกลาง 5,222,796
606,458
513,909
606,878
924,160
หมวดบําเหน็จ/บํานาญ
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวทนองถิ่น
122,740
103,800
139,960
144,960
149,960
(กบท.)
รวมหมวดบําเหน็จ/บํานาญ
122,740
103,800
139,960
144,960
149,960
รวมงบกลาง 5,345,536
710,258
653,869
751,838
1,074,120
รวมงานงบกลาง 5,345,536
710,258
653,869
751,838
1,074,120
รวมแผนงานงบกลาง 5,345,536
710,258
653,869
751,838
1,074,120

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

-25.00
29.51
-40.54
66.67
-9.25

150,000
50,000
316,200
220,000
100,000
836,200

20.03

180,000

20.03
-5.39
-5.39
-5.39

180,000
1,016,200
1,016,200
1,016,200
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ป 2553
แผนงานบริหารทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
เงินเดือน (ฝายการเมือง)
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมหมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

2,267,387
1,438,446
3,705,833
3,705,833

2,532,840
1,583,337
4,116,177
4,116,177

3,038,880
1,755,363
4,794,243
4,794,243

3,035,766
1,884,911
4,920,677
4,920,677

3,261,840
2,709,740
5,971,580
5,971,580

0.01
19.49
8.85
8.85

3,262,320
3,237,960
6,500,280
6,500,280

78,500

440,418

-

22,550

405,000

4.94

425,000

10,000
42,600
26,637
31,459
189,196

51,400
86,879
38,005.62
616,702.62

6,720
47,850
51,959
60,305.50
166,834.50

8,400
57,000
48,260
6,306
142,516

20,000
123,000
80,000
80,000
708,000

40.98
-37.50
-100
-5.59

20,000
173,400
50,000
668,400
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ป 2553
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย
วัสดุการเกษตร
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุอื่น ๆ
รวมหมวดคาวัสดุ

312,352.50
113,006
265,010

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

72,577
15,000
192,254

152,930.78
10,750
994,478

ป 2556

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

477,507
28,830
1,068,176.22

200,000
30,000
965,000

60.00
-16.58

320,000
30,000
805,000

8,188.71
698,557.21

35,141.81
24,740.02
11,563.50
314,972.81
1,182,898.80 1,586,076.72

50,000
1,245,000

-3.21

50,000
1,205,000

80,054
2,658
20,000
159,097.50
4,780
13,300
7,560
287,449.50

92,163.85
11,600
41,254
121,590
950
8,351
8,517
284,425.85

116,000
25,000
40,000
25,000
120,000
30,000
15,000
25,000
38,400
10,000
444,400

-6.90
50.00
40.00
-50.00
-

108,000
25,000
60,000
35,000
120,000
15,000
15,000
25,000
35,000
10,000
448,000

174,294
37,843
109,580
7,836
25,050
354,603

237,013
36,316
118,290
16,194
31,433
439,246

0.81
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ป 2553
หมวดคาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
121,092.09
คาน้ําประปา
12,909.50
คาโทรศัพท
6,688.57
คาไปรษณีย
4,169
คาบริการทางดานโทรคมนาคม
8,754.03
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 153,613.19
รวมงบดําเนินงาน 1,328,815.90
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
173,000
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
64,000
ครุภัณฑการเกษตร
ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ
311,523
รวมหมวดคาครุภัณฑ
548,523
รวมงบลงทุน
548,523

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

147,518.44
183,534.20
207,129.74
29,201.43
25,151.56
37,134.79
5,444.16
4,137.69
3,701.43
2,836
3,909
11,347
13,444.30
44,978.44
29,655.52
198,444.33
261,710.89
288,968.48
1,414,545.61 1,966,047.19 2,456,807.20

122,000
26,000
10,000
158,000
158,000

183,000
17,000
95,672.98
295,672.98
295,672.98

229,900
5,200
72,774.19
307,874.19
307,874.19

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

200,000
48,000
15,000
20,000
50,000
333,000
2,730,400

-2.78

200,000
48,000
15,000
20,000
50,000
333,000
2,654,400

118,000
44,000
70,000
232,000
232,000

-100
-30.91
100
100
42.86
-11.03
-11.03

30,400
13,000
63,000
100,000
206,400
206,400

ป 2558
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ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

งบรายจายอื่น
หมวดรายจายอื่น
คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย และประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตาง ๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสราง

รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น

15,000
15,000
15,000

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
44,500
รวมหมวดเงินอุดหนุน
44,500
รวมงบเงินอุดหนุน
44,500
รวมงานบริหารทั่วไป 5,642,671.90p

10,000
10,000
10,000

20,000
20,000
20,000
5,718,722.61

10,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

25,000
52,000
25,000
52,000
25,000
52,000
7,090,963.17 7,747,358.39

15,000

-

15,000

15,000
15,000

-

15,000
15,000

52,000
52,000
52,000
9,000,980

5.77
5.77
5.77
4.78

55,000
55,000
55,000
9,431,080
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมหมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2556

ป 2557

749,430
749,430
749,430

685,561
685,561
685,561

783,720
783,720
783,720

848,220
848,220
848,220

987,600
987,600
987,600

37.43
37.43
37.43

1,357,300
1,357,300
1,357,300

-

174,800

-

-

200,000

5.00

210,000

7,560
27,400
3,874
21,338
60,172

28,800
1,937
14,444
219,981

5,880
26,400
2,200
2,129
36,609

6,360
28,800
2,200
16,853
54,213

20,000 50.00
36,000 80.00
10,000 50.00
30,000 -100.00
296,000
8.04

ป 2558

30,000
64,800
15,000
319,800
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมหมวดคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารงานคลัง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป

ป 2556

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

150,000
66,500

16,800
38,466

47,450
103,496

99,845
70,974

150,000
178,000

12.36

150,000
200,000

149,133.33
365,633.33

28,415
83,681

-

-

10,000
338,000

200.00
12.43

30,000
380,000

91,000
10,220

49,665
19,945

69,373
24,200

66,000
25,000

20.00
5.49
9.77

66,000
30,000

101,220
527,025.33

69,610
373,272

1,276,455.33
6,919,127.23

50,000
9,900
59,900
59,900
1,118,733
6,837,455.61

150,946

170,819

57,994.12
20,000
77,994.12
265,549.12

93,573
318,605

91,000
725,000

96,000
795,800

- -100
32,000 -6.25
30,000
15,000 -100.00
47,000
-36.17
30,000
47,000
-36.17
30,000
1,049,269.12
1,166,825
1,759,600
24.07
2,183,100
8,140,232.29 8,914,183.39 10,760,580
7.93
11,614,180
-

-
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
วัสดุเครื่องดับเพลิง

67,510
67,510

133,076
133,076

67,510
67,510

142,140

28.57

180,000
180,000

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานปองกันฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
67,510
133,076
67,510
162,140
160,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 67,510
133,076
67,510
162,140
160,000

25.00
25.00

200,000
200,000

67,510

20,000
20,000
162,140

140,000

28.57

20,000
200,000

133,076

-

140,000

ป 2558

20,000
160,000

67,510

-

142,140

ป 2557

25.00

รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

-

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

20,000

20,000
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

1,173,979
1,173,979
1,173,979

684,333
684,333
684,333

465,121
465,121
465,121

493,740
493,740
493,740

645,560
645,560
645,560

123,940

323,111

10,000

-

300,000

1,360
23,400
7,340
156,040

23,400
1,937
348,448

2,940
28,800
41,740

1,170
26,400
410
27,980

ป 2553
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมหมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

62.40
62.40
62.40

-

20,000 -50.00
28,800 25.00
15,000 -33.33
20,000 -100.00
383,800
-7.24

ป 2558

1,048,360
1,048,360
1,048,360

300,000
10,000
36,000
10,000
356,000
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ป 2553
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร
วัสดุการศึกษา
รวมหมวดคาวัสดุ
หมวดคาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

32,544
270,920
461,616

79,691
493,374

23,731
981,874

46,800
1,297,814

60,000
10,000
445,000

33.33
50.00
23.60

80,000
15,000
550,000

3,940
769,020

-

-

1,720
1,346,334

10,000
525,000

24.76

10,000
655,000

66,446
67,784
660
-

102,974
79,904
9,750
-

40,000
70,000
10,000
25,000
-

100,000
100,000
10,000
25,000
50,000

145,000

150.00
42.86
100
96.55

285,000

30,000
30,000
60,000
1,113,800

21.75

30,000
30,000
60,000
1,356,000

53,000
107,777
2,490
163,267

6,847.84
12,378.78
รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 19,226.62
รวมงบดําเนินงาน 1,107,553.62

573,065
19,178
28,120
8,158
55,456

1,005,605

134,890

192,628

15,023.89
17,217.05
17,810.42
13,276.70
21,624.29
19,127.19
28,300.59
38,841.34
36,937.61
1,005,269.59 1,221,076.34 1,603,879.61
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ

33,500
รวมหมวดคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

33,500
33,500

งบรายจายอื่น
หมวดรายจายอื่น
คาจางเหมาประกอบอาหาร

งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

46,647
46,647

รวมหมวดรายจายอื่น
รวมงบรายจายอื่น

26,000
20,647

-

497,250
497,250
497,250

ป 2556

99,700
99,700
99,700

-

ป 2557

59,000
98,700
157,700
157,700

-

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

23,000
100,000
123,000
123,000

-

14,000
รวมหมวดเงินอุดหนุน
14,000
รวมงบเงินอุดหนุน
14,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,315,032.62 2,247,499.59 1,785,897.34 2,255,319.61

-

-

1,882,360

-100
50.00
21.95
21.95

ป 2558

150,000
150,000
150,000

-

-

35.70

2,554,360
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ป 2553
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
คาอาหารเสริม (นม)
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑสํานักงาน
ครุภัณฑงานบานงานครัว
ครุภัณฑการศึกษา
ครุภัณฑอื่น ๆ
รวมหมวดคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

46,724.96
46,724.96
854,268.14
854,268.14
900,993.10

43,000
43,000
43,000

73,582
73,582

ป 2556

298,882
298,882

ป 2557

751,972.15
751,972.15

1,200,794.14 1,142,317.83 1,114,715.49
1,200,794.14 1,142,317.83 1,114,715.49
1,274,376.14 1,441,199.83 1,866,687.64

-

-

-

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

20,000 -100.00
1,215,800 22.26

ป 2558

1,486,400

1,235,800

20.28

1,486,400

1,186,640
1,186,640
2,422,440

8.42
8.42
14.47

1,286,600
1,286,600
2,773,000

100
100
100
200,000 -100.00
200,000
107.50
200,000
107.50

140,000
75,000
200,000
415,000
415,000
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ป 2553
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
รวมแผนงานการศึกษา

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

1,227,200
1,253,200
1,281,800
1,258,400
1,258,400
1,227,200
1,253,200
1,281,800
1,258,400
1,227,200
1,253,200
1,281,800
2,202,393.10 2,501,576.14 2,694,399.83 3,148,487.64
4,517,425.72 4,749,075.73 4,480,297.17 5,403,807.25

ป 2557

1,992,000
1,992,000
1,992,000
4,614,440
6,496,800

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

2.62
2.62
2.62
13.39
19.85

ป 2558

2,044,200
2,044,200
2,044,200
5,232,200
7,786,560
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมหมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

241,829
241,829
241,829

283,089
283,089
283,089

353,490
353,490
353,490

440,700
440,700
440,700

818,000
818,000
818,000

24,195

50,000

-

-

100,000

26,400
50,595

-

-

1,590
1,590
1,590

10,000
10,000
120,000

-

50,000

-

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

10.74
10.74
10.74

-100
-8.33

ป 2558

905,820
905,820
905,820

100,000
10,000
110,000

-

40,000

2,500
-

3,700
59,675

30,000
5,000

-

30,000
5,000

-

41,406

1,270

11,760

30,000

-50.00
-23.08

15,000

81,406

3,770

65,135

65,000

50,000
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

ป 2557

ป 2558

72,679.38
72,679.38
123,274.38

26,000
88,150.80
114,150.80
245,556.80

88,000
88,000
91,770

1,800
97,033.20
98,833.20
175,558.20

5,000
100,000
9,200
114,200
299,200

200.00
-45.65
5.08
-6.42

15,000
100,000
5,000
120,000
280,000

-

75,000
75,000
75,000
603,645.80

36,411.03
36,411.03
36,411.03
481,671.03

49,767.84
49,767.84
49,767.84
660,026.04

25,000
50,000
75,000
75,000
1,192,200

-100.00
20.00
-20.00
-20.00
4.50

60,000
60,000
60,000
1,245,820

-

58,691.80

-

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ
รวมหมวดคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน

ป 2556

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

365,103.38

95,897
95,897
95,897

-

58,691.80
58,691.80

-

215,000
215,000
215,000

-9.30
-9.30
-9.30

195,000
195,000
195,000
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ป 2553
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน

180,000

รวมหมวดเงินอุดหนุน
180,000
รวมงบเงินอุดหนุน
180,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
275,897
รวมแผนงานสาธารณสุข 641,000.38

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

140,000
140,000
140,000
140,000
743,645.80

140,000
140,000
140,000
198,691.80
680,362.83

ป 2556

140,000
140,000
140,000
140,000
800,026.04

ป 2557

140,000
140,000
140,000
355,000
1,547,200

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

50.00
50.00
50.00
14.08
3.79

ป 2558

210,000
210,000
210,000
405,000
1,650,820
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แผนงานสังคมสงเคราะห
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมหมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

240,240
240,240
240,240

261,600
261,600
261,600

240,240
240,240
240,240

180,000
180,000
180,000

357,920
357,920
357,920

91.68
91.68
91.68

686,060
686,060
686,060

39,024

64,900

39,024

-

60,000

33.33

80,000

2,140
4,172
45,336

15,039
79,939

2,140
4,172
45,336

1,590
1,590

5,000
5,000
20,000
90,000

-

5,000
5,000
90,000

27,900
2,256

51,885

27,900
2,256

28,000
15,666

40,000
20,000

-

40,000
20,000

-

-

-

-

10,000
70,000

-

10,000
70,000

30,156

51,885

30,156

43,666

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

-

ป 2558
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ป 2553
หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุคอมพิวเตอร
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

12,608
3,000
15,608
91,100

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
รวมหมวดคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

25,514
6,230
31,744
163,568

8,608
3,000
11,608
87,100

36,799
36,799
82,055

30,000
10,000
40,000
200,000

-

-

-

-

331,340

425,168

55,320
55,320
55,320
55,320
386,660

327,340

425,168

262,055

59,320
59,320
59,320
59,320
386,660

557,920

262,055

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

100,000
100,000
100,000
100,000
657,920

ป 2558

-

30,000
10,000
40,000
200,000

100.00
100.00
100.00
63.51

26,200
26,200

53.86

26,200
912,260

100,000
100,000
100,000
100,000
1,012,260
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
เงินเดือน (ฝายประจํา)
รวมหมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวมงบบุคลากร
งบดําเนินงาน
หมวดคาตอบแทน
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
คาเชาบาน
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
รวมหมวดคาตอบแทน
หมวดคาใชสอย
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติร าชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม
รวมหมวดคาใชสอย

ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

305,740
305,740
305,740

333,680
333,680
333,680

373,950
373,950
373,950

385,740
385,740
385,740

594,300
594,300
594,300

54,292

97,091

-

-

100,000

1,840
36,000
4,154
4,530
100,816

36,000
8,304
12,529
153,924

420
33,000
6,452
8,104
47,976

420
36,000
11,700
10,517
58,637

10,000
36,000
20,000
20,000
186,000

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

18.12
18.12
18.12

-100.00
-10.75

ป 2558

701,980
701,980
701,980

100,000
10,000
36,000
20,000
166,000

2,500
7,178

8,000
-

19,905
5,328

35,800
2,314

50,000
25,000

-

50,000
25,000

9,678

8,000

6,830
32,063

38,114

10,000
85,000

-

10,000
85,000
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ป 2553
หมวดคาวัสดุ
วัสดุสํานักงาน
วัสดุไฟฟาและวิทยุ
วัสดุกอสราง
วัสดุยานพาหนะและขนสง
วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
วัสดุโฆษณาและเผยแพร
วัสดุคอมพิวเตอร

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน

39,736
150,230

58,890
220,814

66,640
146,679

58,742
155,493

100,000
371,000

-5.39

รวมหมวดคาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

455,970

554,494

7,000
7,000
7,000
527,629

14,000
14,000
14,000
555,233

23,000
23,000
23,000
988,300

-100.00
100.00
-56.52
-56.52
7.56

18,086
12,150
7,500
2,000

งบลงทุน
หมวดคาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คาปรับปรุงบํารุงครุภัณฑ

19,931
19,950
10,939
8,070
-

24,000
19,685
15,000
7,955
-

20,000
4,750
20,000
3,992
10,000

20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000

ป 2558

20,000
20,000
20,000
10,000
10,000
10,000
10,000
100,000
351,000

10,000
10,000
10,000
1,062,980
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
งานไฟฟาถนน
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานไฟฟาถนน

-

-

ป 2556

-

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2557

-

-

100.00
100.00

1,018,015
1,018,015

1,710,220
1,710,220

1,748,300
1,748,300

2,075,580
2,075,580

2,286,000
2,286,000

-13.37
198.00
5.12
5.12

1,018,015

68,118.34
68,118.34
68,118.34
1,778,338.34

1,748,300

2,075,580

2,286,000

100.00
100.00
100.00
23.27

1,003,000
15,015

1,064,800
645,420

1,733,300
15,000

1,957,180
118,400

2,086,000
200,000

ป 2558

265,000
265,000

1,807,000
596,000
2,403,000
2,403,000

150,000
150,000
150,000
2,818,000
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
งานสวนสาธารณะ
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ
คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบลงทุน
รวมงานสวนสาธารณะ

-

-

ป 2556

-

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2557

-

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

99,000
99,000
99,000

-

100.00

50,000

-

100.00

50,000

3,274,300

100.00
100.00
100.00
100.00
25.16

50,000
50,000
100,000
100,000
4,079,980

-

งานกําจัดขยะมูลฝอย
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
หมวดคาวัสดุ
วัสดุงานบานงานครัว
รวมหมวดคาวัสดุ
รวมงบดําเนินงาน รวมงานกําจัดขยะมูลฝอย รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,473,985
2,332,832.34 2,275,929
2,630,813

ป 2558

-

99,000
99,,000
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ

133,500
133,500
133,500

รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน
133,500
รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 133,500

121,262
121,262
121,262

-

220,730
220,730
220,730

121,262
121,262

ป 2556

220,730
220,730

ป 2557

449,330
449,330
449,330

-

745,000
745,000
745,000

449,330
449,330

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

5.37
5.37

745,000
745,000

5.37

100.00
100.00
100.00
7.38
7.38

ป 2558

785,000
785,000
785,000

15,000
15,000
15,000
800,000
800,000
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ป 2553

รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
40,000
145,720
230,000
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
40,000
145,720
230,000
หมวดวัสดุ
วัสดุกีฬา
2,582
49,980
50,000
รวมหมวดคาวัสดุ
2,582
49,980
50,000
รวมงบดําเนินงาน
40,000
2,582
49,980
280,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ
40,000
2,582
145,720
49,980
280,000
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
207,054
101,334
312,040
340,000
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
207,054
101,334
312,040
340,000
รวมงบดําเนินงาน
207,054
101,334
312,040
340,000
รวมงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น
207,054
101,334
312,040
340,000
รวมแผนงานการศาสนา กีฬา และนันทนาการ 247,054
2,582
247,054
362,020
620,000

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

-

-17.65
-17.65
-17.65
-17.65
-9.68

ป 2558

230,000
230,000
50,000
50,000
280,000
280,000

280,000
280,000
280,000
280,000
560,000
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2556

ป 2557

-

398,000
398,000
398,000

228,500
228,500
228,500

95,000
95,000
95,000

30,000
100,000
130,000
130,000

-

30,000
100,000
130,000
130,000

-

-

70,382

-

-

-

-

ป 2553
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
อาคารตาง ๆ
คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมหมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
รวมงบดําเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนสวนราชการ
รวมหมวดเงินอุดหนุน
รวมงบเงินอุดหนุน
รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -

-

-

398,000
398,000

70,382
70,382
298,882
298,882

95,000
95,000

130,000
130,000

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

ป 2558

130,000
130,000
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รายจายจริง
ป 2554
ป 2555

ป 2553
แผนงานการเกษตร
งานสงเสริมการเกษตร
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานสงเสริมการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
รวมหมวดคาใชสอย
รวมงบดําเนินงาน
รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม
รวมแผนงานการเกษตร -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป 2557

-

-

-

-

ป 2556

12,500
12,500
12,500
12,500
12,500

65,000
65,000
65,000
65,000

40,000
40,000
40,000
40,000
105,000

ประมาณการ
ยอดตาง
(%)

69.32
69.32
69.32
69.32

42.86

ป 2558

110,000
110,000
110,000
110,000

40,000
40,000
40,000
40,000
150,000
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 29,000,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเปน
แผนงานงบกลาง (00410)
งบกลาง (00411)
รวม 1,016,200 บาท
1. หมวด งบกลาง (110000)
รวม 836,200 บาท
1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนของ
พนักงานจางทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2553 และหนังสือสํานักงาน ก .จ. ก.ท. และ
ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ตั้งจายจากเงินรายได
1.2 เงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส (110900)
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู ปวยเอดสที่แพทยไดรับรองแล ะทําการวินิจฉัยแลว
และมีความเปนอยูยากจน หรือถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได
โดยผูปวยเอดสที่มิสิทธิจะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทตอเดือน เปนระยะเวลา 12 เดือน ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
1.3 เงินสํารองจาย (111000)
จํานวน 316,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินสํารองจายใน กิจการที่ไมสามารถคาดไดลวงหนา กรณีจําเปนเรงดวน เชน
ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ หรือกรณีตั้ง งบประมาณรายจายไมเพียงพอจายตามความเหมาะสมโดย
ไดรับอนุมัติจากผูบริหารทองถิ่ น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 2 ขอ 19 ตั้งจายจากเงินรายได
จํานวน 180,400 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 135,800 บาท
1.4 รายจายตามขอผูกพัน (111100)
จํานวน 220,000 บาท
แยกเปน
(1) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
ไมนอยกวาอัตรารอยละ 40 ของคาบริการสาธารณสุขที่ไดรับจา กกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให
องคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น พ.ศ. 2552 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(3) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักการประชาชน 1 สวน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบ 1 สวน และรัฐบาล 1 สวน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.5 เงินชวยพิเศษ (111200)
จํานวน 100,000 บาท แยกเปน
(1) เงินชวยเหลือคาทําศพ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาทําศพ จัดงานศพตามประเพณี สําหรับ พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) เบี้ยยังชีพผูดอยโอกาส
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเบี้ยยังชีพสําหรับผูดอยโอกาส ตามมติของผูบริหารฯ ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
2. หมวด บําเหน็จ/บํานาญ (120000)
รวม 180,000 บาท
เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) (120100)
จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจาย เปนเงิน สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ซึ่งตั้งจาย
ในอัตรารอยละ 1 ของเงินรายได ที่ไมรวมพันธ บัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให หรือ เงินอุดหนุน ประจําป
งบประมาณ 2558 ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานบริหารทั่วไป (00110)
งานบริหารทั่วไป (00111)
รวม 9,431,080 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
รวม 6,500,280 บาท
1.1 หมวด เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวม 6,500,280 บาท
1.1.1 ประเภท เงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)
รวม 3,262,320 บาท
(1) เงินเดือนนายก อบต./รองนายก อบต. (210100) จํานวน 514,080 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือน นายก อบต
. และรองนายก อบต . จํานวน
2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
(2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต . / รองนายก อบต . ( 210200 )
จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต . และรองนายก อบต .
จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
(3) เงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต./รองนายก อบต. (210300)
จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต . และรองนายก อบต . จํานวน
2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
(4) เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. (210400) จํานวน 86,400 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต. ตั้งจายจากเงินรายได
(5) เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต. (210600) จํานวน 2,577,600 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก ประธานสภา อบต . รองประธานสภา
อบต. สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. แยกเปน
ประธานสภา อบต.
เปนเงิน
134,640
บาท
รองประธานสภา อบต.
เปนเงิน
110,160
บาท
สมาชิกสภา อบต. จํานวน 26 คน เปนเงิน
2,246,400
บาท
เลขานุการสภา อบต.
เปนเงิน
86,400
บาท
ตั้งจายจากเงินรายได
1.1.2 ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
รวม 3,237,960 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)
จํานวน 1,83942,840 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน
สวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 ตําแหนง
- ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต.) จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 อัตรา
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- ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง บุคลากร
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นิติกร
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล
จํานวน 1 อัตรา
ตั้งจายจากเงินรายได
(2) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล (220200) จํานวน 94,500 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตอบแทน พิเศษ ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
(3) เงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน 109,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง เชน นักบริหารงาน อบต . นักบริหารงานทั่วไป
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(4) คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)
จํานวน 1,067,700 บาท
เพื่อจายเปนคา ตอบแทน พนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป สังกัด สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 8 ตําแหนง ตั้งจายจากเงิน
รายได
- ตําแหนง ผูชวยบุคลากร
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนต
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง คนงานทั่วไป
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง คนครัว
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ยาม
จํานวน 1 อัตรา
(5) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)
จํานวน 59,520 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตั้งจายจากเงินรายได
(6) เงินอื่น (221200)
จํานวน 67,200 บาท
เพื่อจายเปนเงินอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล เชน เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ
พิเศษของพนักงานสวนตําบล คาตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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2. งบดําเนินงาน (530000)
รวม 2,654,400
บาท
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000)
รวม
668,400 บาท
2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(310100)
จํานวน 425,000 บาท แยกเปน
(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
25,000 บาท
เพื่อจายใหแกบุคคล คณะบุคคลที่ปฏิบัติงานที่เปนประโยชนใหแกองคการบริหาร
สวนตําบล ตามหลักเกณฑและระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
จํานวน
400,000
บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) หรือผูมีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใ หแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.3 ประเภท คาเชาบาน (310400)
จํานวน 173,400 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.4 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจาย เปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสํานักงาน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ผูบริหาร และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.2 หมวด คาใชสอย (532000)
รวม 1,205,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 320,000 บาท
(1) คารับวารสารและนิตยสารตาง ๆ เพื่อจายเปนคารับวารสาร และนิตยสารหรือสื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ
(2) คาถายเอกสาร และเย็บเลม เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเย็บเลม หรือเขาปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเลม อื่นใด
(3) คาโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร ทางวิทยุ
โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
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(4) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบี ยนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน
ในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของผูบริหารสมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
สังกัดสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล และตําแหนงอื่นที่กฎหมายกําหนด
(5) คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิ พากษา เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมศาล ในการ
ดําเนินคดีตามคําพิพากษา
(6) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง
อยางใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน
คาจางเหมา
สูบน้ํา คาจางเหมาทําสวน หรือคาจางเหมาอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จํานวน 30,000 บาท
(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับ
บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของในการรวมตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจาย
ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นที่จําเปนตองจายเกี่ยวกับ
การรับรอง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุม เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ที่ไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่ง
การ หรือการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนท
องถิ่น หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ คาใชจายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง และคาบริการอื่นที่จําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวั นที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจายเงินคารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตั้งจายจากเงินรายได
2.2.3 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น
(320300)
จํานวน 805,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง คาเชาที่พัก หรือคาใชจา ยอื่นที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของผูบริหาร
สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ตั้งจายจากเงินรายได
(2) คาพวงมาลัย กระเชาดอกไม และพวงมาลา
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปน คาพวงมาลัย กระเชาดอกไม พวงมาลา ฯล
ฯ เพื่อใชในงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี พิธีศาสนา พิธีตาง ๆ หรืองานกิจการของทองถิ่น ตั้งจายจากเงินรายได
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(3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริขอ
ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนียของสมเด็
จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ที่ มท 0808 .2/ว 1672 ลงวันที่
27 มิถุนายน 255 7 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรา ยจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2558 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบลกุ ดน้ําใส ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด
(กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงวาง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอื่น ๆ ) และการประชาสัมพันธ การรณรงค
หรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิและหนาที่และการมีสว นรวมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร และหรือสมาชิกสภาวุฒิสภา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่
มท 0890 .4/ว 1923 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ที่ มท 0809.4/468 ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 119
ขอ 2) ตั้งจายจากเงินรายได
(5) โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายที่ควรรู
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและ
กฎหมายที่ควรรู และเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองปฏิบัติของศูนยไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาทระดับตําบล เพื่อ
สงเสริมใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย และการมีส วนรวมของประชาชนในการบริหารงานของ อบต . (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 120 ขอ 3) ตั้งจายจากเงินรายได
(6) โครงการประชุมประชาคม และการบูรณาการแผนชุมชน
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประชุมประชา คม และการบูรณาการแผนชุมชน
การสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนในการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 120 ขอ 4) ตั้งจายจากเงินรายได
(7) โครงการฝกอบรม และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
การบริหารจัดการ
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ของผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ผูนําชุมชน ส
มาชิกกลุมแมบาน เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือเพื่อนําองคความรูใหม ๆ จากหนวยงานอื่นมาปรับใชในการพัฒนา ทองถิ่น
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 123 ขอ 6) ตั้งจายจากเงินรายได
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(8) โครงการอบรมและพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการฝกอบรมและ
พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ใหแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เพื่อสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 124 ขอ 7) ตั้งจาย
จากเงินรายได
(9) โครงการเตรียมความพรอมบุคลากรในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ เตรียมความพรอมบุคลากรในการกาวเขาสู
และ
ประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน ใหแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง เพื่อ สรางความรู ความเขาใจในการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป 2558-2560 หนา 125 ขอ 9) ตั้งจายจากเงินรายได
(10) โครงการอบรมเพิ่มทักษะทางดานภาษาเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินการ อบรมเพิ่มทักษะทางดานภาษาเพื่อกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียน ใหแก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
เพื่อ ให ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มีการพัฒนาทักษะ
ทางดานภาษา (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 125 ขอ 10) ตั้งจายจากเงินรายได
(11) โครงการจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต.
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต .
เพื่อสรางชองทางในการเขาถึงขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 128 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินรายได
(12) คาใชจายในการรับเสด็จ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับเสด็จ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.2.4 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปน คาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
พิมพดีด เครื่องทําน้ําเย็น เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ตู โตะ เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 130 ขอ 22) ตั้งจายจากเงินรายได
2.3 หมวด คาวัสดุ (533000)
รวม
448,000 บาท
2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
108,000 บาท
(1) คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
จํานวน 100,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน โตะ เกาอี้ กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม
ตรายาง น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได
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(2) คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
จํานวน
8,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตู เก็ บเอกสาร แบบ บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู ๆ ละ
4,000 บาท เปนตูบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต ทําจากเหล็ก ดานหนาติดกระจกใสมองเห็นดานใน เพื่อใชใน
การจัดเก็บเอกสารของสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดการบริหารจัดการองคกรใหเกิด
ประสิทธิภาพ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.2 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200) จํานวน
25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา
สวิทซไฟฟา ถานไฟฉาย หลอดไฟประดับ โคมไฟฟา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.3 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว (330300) จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ถวยชาม
แกวน้ํา จานรอง ผาปูโตะ ถังแกส ถังเก็บน้ําดื่ม น้ําจืดที่ซื้อจากเอกชน ผงซักฟอก สบู น้ํายาดับกลิ่น
เครื่องกรองน้ํา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.4 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน
หัวเทียน ฯลฯ สําหรับรถดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา รถยนต รถจักรยานยนต และยานพาหนะอื่น ๆ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.5 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล
น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับครุภัณฑหรือเครื่องยนตเครื่องจักรกลของ อบต . หรือใชสําหรับเครื่องยนตหรือ
เครื่องจักรกลที่ อบต. ยืมจากสวนราชการหรือหนวยงานอื่น ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.6 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย (330900) จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรการแพทยตาง ๆ เชน แอลกอฮอล ออกซิเจน
น้ํายาตาง ๆ เคมีภัณฑ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.7 ประเภท วัสดุการเกษตร (331000)
จํานวน
15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เชน พันธุพืช ตนไม พันธุไมดอกไมประดับ ปุย
สารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกตาง ๆ วัสดุเพาะชํา ผาใบหรือผาพลาสติก ฯลฯ ตั้งจาย
จากเงินรายได
2.3.8 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) จํานวน
25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี
ฟลม ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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2.3.9 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (331400) จํานวน
35,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน
ผงหมึก ตลับผงหมึก แผนกรองแสง
แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได
2.3.10 ประเภท วัสดุอื่น ๆ (331700)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ ซึ่งไมเขาลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด แตมี
ความจําเปนตองใช เชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา ตะแกรงกันสวะ หัววาลวปด-เปดแกส ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
2.4 หมวด คาสาธารณูปโภค (534000)
รวม 333,000 บาท
2.4.1 ประเภท คาไฟฟา (340100)
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อบต
. หรืออาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส และคาไฟฟาของสถานีสูบน้ําที่อยูในค
วามดูแลของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส ตั้งจายจากเงินรายได
2.4.2 ประเภท คาน้ําประปา (340200)
จํานวน
48,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการ อบต
. หรืออาคารสถานที่ที่อยูใน
ความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส ตั้งจายจากเงินรายได
2.4.3 ประเภท คาโทรศัพท (340300)
จํานวน
15,000
บาท
เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส หรือ
สถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส และรวมถึงคาใชจ ายเพื่อใหไดใชบริการ
และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.4.4 ประเภท คาไปรษณีย (340400)
จํานวน
20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไปรษณี ย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาดวงตราไปรษณี ย คาเชาตู
ไปรษณีย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.4.5 ประเภท คาบริการทางดานโทรคมนาคม (340500) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาโทรสาร โทรภาพ คาวิทยุสื่อสาร คาสื่อสารผานดาวเทียม คาเชา
คูสาย คาเชาพื้นที่โฮมเพจของ อบต. คาปรับปรุงเว็บไซต คาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต และรวมถึง
คาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาว และคาใชจายเกี่ยวกับการบริการ คาบริการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง ตั้งจายจากเงินรายได
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3. งบลงทุน (540000)
รวม 206,400 บาท
หมวด คาครุภัณฑ (541000)
รวม 206,400 บาท
1. ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร(410700 ) จํานวน 63,000 บาท
(1) กลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลจํานวน 1 กลอง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
- เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera)
ความละเอียดไมนอยกวา 16 ลานพิกเซล หรือดีกวา (Image sensor)
- มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็มหรือเมื่อตองการเปลี่ยน
สามารถโอนถายขอมูลจากกลองไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
มีกระเปาบรรจุกลอง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558 - 2560 หนา 129 ขอ 19) ตั้งจายจากเงินรายได
(2) จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อ จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา จํานวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้
- จอมวนเก็บในกลองได
- บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ดวยสวิตชหรือรีโมทคอนโทรล
- ใชไฟฟา AC 220 โวลต 50 เฮิรตช
- ขนาด 150 นิ้ว หรือ 96 x 120 นิ้ว หรือ 108 x 108 นิ้ว หรือ 93 x 124 นิ้ว หรือ 8 x 10
ฟุต หรือ 9 x 9 ฟุต
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558 - 2560 หนา 129 ขอ 19) ตั้งจายจากเงินรายได
(3) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA
จํานวน 33,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 3,000
ANSI Lumens จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
- เปนเครื่องฉายภาพเลนสเดียว สามารถตอกับอุปกรณเพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร
และวีดีโอ
- ใช LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA เปนระดับความละเอียดของภาพที่ True
- ขนาดที่กําหนดเปนคาความสองสวาง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558 - 2560 หนา 129 ขอ 19) ตั้งจายจากเงินรายได
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2. ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว (411300 )
จํานวน 13,000 บาท
- เครื่องตัดหญา แบบเข็น
จํานวน 13,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบเข็น จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ
ดังนี้
-

เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน
- เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 3.5 แรงมา
- รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558 - 2560 หนา 130 ขอ 21) ตั้งจายจากเงินรายได
3. ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600)
จํานวน
30,400 บาท
(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ
จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโต ะ สําหรับงานประมวลผล พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไวประจํา
หองผูปฏิบัติงานในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน
ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ คอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHZ และมีหนวยความจําแบบ L3
Cache Memory ไมนอยกวา 6 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 1 GB
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
จํานวน 1 หนวย
มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- Keyboard และ Optical Mouse
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 129 ขอ 17) ตั้งจายจากเงินรายได
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(2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน 8,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน
2 เครื่อง ๆ ละ 4,200 บาท เพื่อใชควบกับเครื่องคอมพิวเตอรในสวนของผูปฏิบัติงานในสํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบล ใหมีการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด
คุณสมบัติ ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 28 หนาตอนาที
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2400 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายเอกสารสําเนาไดทั้งสีและขาวดํา
สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับA4 , Letter . Legal , และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา100 แผน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558 - 2560 หนา 129 ขอ 17) ตั้งจายจากเงินรายได
4. ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ (411800) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ เชน เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต
รถยนต รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ยานพาหนะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 130
ขอ 22) ตั้งจายจากเงินรายได
4. งบรายจายอื่น (550000)
รวม
15,000
บาท
หมวด รายจายอื่น (551000)
รวม
15,000
บาท
ประเภท คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ป ระเมินผล หรือพัฒนาระบบตาง ๆ
ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดิน และสิ่งกอสราง (510100) จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาในการสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่ตําบลกุดน้ําใส/ผูรับบริการที่มีตอการบริหารจัดการ การบริการ ขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 126 ขอ 11) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
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5. งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 55,000
บาท
หมวด เงินอุดหนุน (561000)
รวม 55,000
บาท
ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200) จํานวน 55,000
บาท
(1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอจัตุรัส
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอจัตุรัส ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อจัดงานรัฐพิธีงานและกิจกรรมสํา คัญตาง ๆ ของอําเภอจัตุรัส ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2557
ตามหนังสืออําเภอจัตุรัส ที่ ชย 0418/1972 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 95
ขอ 1) ตั้งจายจากเงินรายได
(2) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบานกอก จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแก องคการบริหารสวนตําบล บานกอก ตามโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล ระดับอําเภอ และ
ศูนยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอจัตุรัส ) ประจํา ป
งบประมาณ พ .ศ. 2558 ตามหนังสือ องคการบริหารสวนตําบล บานกอก ที่ ชย 73301/ว /210 ลงวันที่
2 เมษายน 2557 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มป ระสิทธิภาพศูนยรวมขอมูล
ขาวสารการซื้อหรือการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอและศูนยประสานงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอจัตุรั ส) ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 123 ขอ 5) ตั้งจายจากเงินรายได
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งานบริหารงานคลัง (00113)
รวม 2,183,100 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
รวม 1,357,300 บาท
หมวด เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวม 1,357,300 บาท
ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000) จํานวน
1,357,300 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)
จํานวน 981,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน
สวนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน 7 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
- ตําแหนง นักบริหารงานคลัง
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาหนาที่พัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาหนาที่จัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา
(2) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล (220200) จํานวน 54,600 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัด กองคลัง เชน เงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(3) เงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ ายเปนเงินประจําตําแหนง เชน นักบริหารงาน คลัง ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
(4) คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)
จํานวน
255,480 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัด กองคลัง
จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
(5) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง(220700)
จํานวน 24,220 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการคร องชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไปสังกัดกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได
2. งบดําเนินงาน (530000)
รวม 795,800 บาท
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000)
รวม 319,800 บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทอง
(310100)
จํานวน 210,000 บาท
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(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายใหแกบุคคล คณะบุคคลที่ปฏิบัติงานที่เปนประโยชนใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ตามหลักเกณฑและระเบียบกําหนด ตั้งจายจากเงินรายได
(2) เงินประโยชนตอบแทนอื่น สําหรับพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัดกองคลัง เปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) หรือผูมีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง สังกัดกองคลัง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชกา ร และวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.3 ประเภท คาเชาบาน (310400)
จํานวน
64,800 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล สังกั ดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานได
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.4 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัด
กองคลัง และ
ผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.2 หมวด คาใชสอย (532000)
รวม
380,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) จํานวน 150,000 บาท
(1) คาถายเอกสาร และเย็บเลม เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเย็บเลม หรือเขาปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียน
ในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง สังกัดกองคลัง
(3) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งอยาง
ใด ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา คาจา
เหมาจัดเก็บคาขยะมูลฝอย หรือคาจางเหมาอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300)
จํานวน
200,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาเชาที่พัก หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง สังกัดกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได เชน ปรับปรุงระบบ
ฐานขอมูลผูชําระภาษี ประชาสัมพันธการชําระภาษี
สรางแรงจูงใจใหแกผูเขาขายตองชําระภาษี ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 122 ขอ 1 และ 3) ตั้งจายจากเงินรายได
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร
เชน สรางความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระบบวงจรการเงินและการคลังดวยระบบคอมพิวเตอรครอบคลุม
ทุกหนวยงานภายในองคกร ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 122 ขอ 4) ตั้งจายจาก
เงินรายได
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดจาง เชน สรางความรู
ความเขาใจ เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจางตามระบบ E-GP ทุกหนวยงานภายในองคกร ฯล ตั้งจายจาก
เงินรายได
(5) โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพื่อนําไปใชในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2550 (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 122 ขอ 1)
ตั้งจายจากเงินรายได
2.2.3 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุง รักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องถายเอกสา ร เครื่องพิมพดีด
เครื่องทําน้ําเย็น เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ตู โตะ เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 130 ขอ 22) ตั้งจายจากเงินรายได
2.3 หมวด คาวัสดุ (533000)
รวม
96,000 บาท
2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
66,000 บาท
(1) คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ
จํานวน 50,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม
ตรายาง น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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(2) คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน
จํานวน
6,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท ชนิดเบาะหนัง
บุฟองน้ํา มีพนักหลัง ที่พักแขน และลอ 5 ลอ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 130 ขอ 21)
ตั้งจายจากเงินรายได
(3) คาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร
จํานวน 10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตู ๆ ละ 5,000 บาท เป นตูเหล็ก
แบบ 2 บาน มือจับบิด ขนาดกวางไมนอยกวา 915 มม. ลึกไมนอยกวา 457 มม. สูงไมนอยกวา
1,830 มม. เพื่อใชในการจัดเก็บเอกสารของกองคลัง ใหเกิดการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 130 ขอ 21) ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.2 วัสดุคอมพิวเตอร (331400)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกสําหรับเครื่องพิมพ
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบั
นทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได
3. งบลงทุน (540000)
รวม 30,000 บาท
3.1 หมวด คาครุภัณฑ (541000)
รวม
30,000 บาท
3.1.1 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (411800)
จํานวน
30,000
บาท
- คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ พรอมอุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
สําหรับใชในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น ไวประจําหองผูปฏิบัติงานในกองคลัง โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมี ความเร็วสัญญา ณนาฬิกาไมนอยกวา 3.4 GHZ และมีหนวยความจําแบบ L3 Cache
Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 1 GB
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2 TB
จํานวน 1 หนวย
มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- Keyboard และ Optical Mouse
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 129 ขอ 17) ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 200,000 บาท
1. หมวด คาใชสอย (53200)
รวม 200,000 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300)
จํานวน 180,000 บาท
(1) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใช จายในโครงการ อบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายเรือน ในการ
ปฎิบัติหนาที่และให บริการประชาชน (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 107 ขอ 1) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทัว่ ไป
(2)
โครงการ เฝาระวังเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จุดเสี่ยงหรือในชวง
เทศกาลสําคัญตาง ๆ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ เฝาระวังเพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
จุดเสี่ยงหรือในชวงเทศกาลสําคัญตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 107 ขอ 2)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) โครงการจัดทําปายเตือนภัยและติดตั้งอุปกรณเตือนภัย
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ จัดทําปายเตือนภัยและติดตั้งอุปกรณเตือนภั ย เพื่อจัดทํา
ปายเตือนภัย ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งกระจก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560
หนา 108 ขอ 4) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. หมวด คาวัสดุ (533000)
รวม
20,000 บาท
ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุ อุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน สายยางดับเพลิง
สายสูบน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ําดับเพลิง หมวกผจญเพลิง รองเทาดับเพลิง เสื้อคลุมดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง
หนากากปองกัน ถั งเคมีดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 109 ขอ 5) ตั้งจาย
จากเงินรายได
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แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)
รวม
2,554,360 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
รวม 1,048,360 บาท
หมวด เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวม 1,048,360 บาท
ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
รวม 1,048,360 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100) จํานวน 398,280 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงิ นเดือนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล
สังกัดสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 3 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
- ตําแหนง นักบริหารการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาหนาที่ธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
(2) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล (220200)
จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เชน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ ตั้งจายจาก
เงินรายได
(3) เงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง เชน นักบริหารการศึกษา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
(4) คาตอบแทนพนักงานจ าง (220600)
จํานวน 562,180 บาท
เพื่อจายเปนคา ตอบแทน พนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัด
สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 3 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
- ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
จํานวน 3 อัตรา
(5) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)
จํานวน 27,900 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ
ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ สังกัดสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2. งบดําเนินงาน (530000)
รวม 1,356,000 บาท
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000)
รวม
356,000 บาท แยกเปน
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ
(310100)
จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
เงินประโยชนตอบ แทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัดสวนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) หรือผูมีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง สังกัดสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ
วันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเว ลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.3 ประเภท คาเชาบาน (310400)
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.4 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบ ตั้งจายจากเงินรายได
2.2 หมวด คาใชสอย (532000)
รวม
655,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100)
จํานวน 80,000 บาท
(1) คาถายเอกสาร และเย็บเลม เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเย็บเลม หรือเขาปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนใน
การฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงา นจาง สังกัดสวนการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
(3) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งอยางใด
ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา หรือ
คาจางเหมาอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ในการจัดงาน จัดนิทรรศการ
ประกวด การแขงขัน และพิธีเปดตาง ๆ ตั้งจายจากเงินรายได
2.2.3 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 550,000 บาท
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาเชาที่พัก หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนใน การเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง สังกัดสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งจายจากเงินรายได
(2) โครงการจางเด็กนักเรียนระหวางปดภาคเรียน
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคา ใชจายต ามโครงการจาง เด็กนักเรียนระหวางปดภาคเรียน
(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 90 ขอ 11) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) โครงการวันแมแหงชาติ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันแมแหงชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560
หนา 95 ขอ 3) ตั้งจายจากเงินรายได
(4) โครงการวันพอแหงชาติ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการวันพอแหงชาติ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560
หนา 95 ขอ 2) ตั้งจายจากเงินรายได
(5) โครงการประชุมผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลกุดน้ําใส
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อ จาย เปนคาใชจายตามโครง การประชุมผูปกครองนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
กุดน้ําใส จํานวน 5 แหง ในภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 1/2558 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 25582560 หนา 89 ขอ 8) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(6) โครงการรักการอาน (หนอนหนังสือ)
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ รักการอาน (หนอนหนังสือ ) (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป
2558-2560 หนา 89 ขอ 9) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(7) โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทําหลักสูตร
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อ จาย เปนคาใชจายตาม โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษาในการจัดทําหลักสูตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 124 ขอ 8) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(8) โครงการอบรมเยาวชนตนแบบ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อ จายเปนคาใชจายตามโครงการ อบรมเยาวชนตนแบบ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป
2558-2560 หนา 90 ขอ 10) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(9) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรสวนการศึกษาฯ
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อ จาย เปนคาใชจายตามโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรสวนการศึกษาฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 124 ขอ 10) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.2.4 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงและ ซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เครื่อง
พิมพดีด ตู โ ตะ เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 130
ขอ 22 ) ตั้งจายจากเงินรายได
2.3 หมวด คาวัสดุ (533000)
รวม
285,000 บาท
2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม ตรายาง น้ํายาลบ
คําผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.2 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว (330300)
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถังขยะ ถาดหลุม ถังน้ํา
ที่นอนเด็ก เสื้อกันเปอน กระติกน้ํารอน ถวยชาม แกวน้ําจานรอง ผาปูโตะ ผาประดับ น้ําดื่ม ผงซักฟอก
สบู น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.3 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม
ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําที่ไดจากการลา งอัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.4 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (331400)
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกสําหรับเครื่องพิมพ แผน
กรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.5 ประเภท วัสดุการศึกษา (331500)
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา เชน หุน แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอนทําดวย
พลาสติก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.4 หมวด คาสาธารณูปโภค (534000)
รวม 60,000 บาท
2.4.1 ประเภท คาไฟฟา (340100)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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2.4.2 ประเภท คาน้ําประปา (340200)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
กุดน้ําใส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. งบลงทุน (540000)
รวม 150,000 บาท
3.1 หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)
รวม
150,000 บาท
ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (421200) จํานวน 150,000 บาท
(1) คาปรับปรุงอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุ งอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
กุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 128 ขอ 15) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) คาปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรั บปรุง ภูมิทัศน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
กุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 130 ขอ 23) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)
รวม 5,232,200 บาท
1. งบดําเนินงาน (530000)
รวม
2,773,000 บาท
1.1 หมวด คาใชสอย (532000)
รวม
1,486,400 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300)
จํานวน 1,486,400 บาท
(1) คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร ครูผูดูแลเด็ก และผูดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส จํานวน 10 คน ๆ ละ 2,000 บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
(2) โครงการงานวันเด็กแหงชาติ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เชน การประกวดแขงขันทักษะทาง
วิชาการ การสรางประสบการณจากการเรียนรู นอกหองเรียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 25582560 หนา 87 ขอ 3) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) โครงการอบรมใหความรูแกผูปกครองเรื่องทันตสุขภาพ ภาวะโภชนาการและการอบรม
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายตามโครงการอบรมใหความรูแกผูปกครอง เรื่องทันตสุขภาพ ภาวะ
โภชนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 87 ขอ 4)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) โครงการศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ ศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 88 ขอ 5) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(5) โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 88 ขอ 6) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(6) โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนประถมศึกษาตําบลกุดน้ําใส
ตานยาเสพติด
จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ นักเรียนประถมศึกษา
ตําบลกุดน้ําใส ตานยาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558 -2560 หนา 93 ขอ 1) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
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(7) โครงการ จัดงานประเพณี งานวันสําคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี สําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ จัดงานประเพณี งานวันสําคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี สําหรับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 96 ขอ 4) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(8) โครงการเขาวัดทุกวันพระ
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ เขาวัดทุกวันพระ สําหรับการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 96 ขอ 7)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(9) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
จํานวน 1,086,400 บาท
เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดน้ําใส จํานวน 194 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 280 วัน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 86 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 หมวด คาวัสดุ (533000)
รวม 1,286,600 บาท
ประเภท คาอาหารเสริม (นม) (330400) จํานวน 1,286,600 บาท
(1) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 380,240 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดน้ําใส จํานวน 194 คน คนละ 7 บาท จํานวน 280 วัน
(2) คาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 906,360 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ทั้ง 7 แหง ใหไดถึง
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 498 คน คนละ 7 บาท จํานวน 260 วัน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 86 ขอ 2) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. งบลงทุน (540000)
รวม 415,000 บาท
หมวดครุภัณฑ (541000)
รวม 415,000 บาท
2.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100) จํานวน 140,000
บาท แยกเปน
(1) คาจัดซื้อถังเก็บน้ําดื่ม
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อถังเก็บน้ําดื่ม สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
กุดน้ําใส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) คาจัดซื้อโตะ-เกาอี้รับประทานอาหาร
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อโตะ-เกาอี้รับประทานอาหารสําหรับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2.2 ประเภท ครุภัณฑการศึกษา (410200)
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคา จัดซื้อเครื่องเลนสนาม สําหรับศูนยพัฒนา เด็กเล็กขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดน้ําใส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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2.3 ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว (410900) จํานวน 75,000 บาท แยกเปน
(1) คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล
กุดน้ําใส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) คาจัดซื้อชั้นวางที่นอนและที่เก็บกระเปา
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชั้นวางที่นอนและที่เก็บกระเปา สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลกุดน้ําใส
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
3. งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 2,044,200 บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม 2,044,200 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)
รวม 2,044,200 บาท
(1) อุดหนุนโรงเรียนบานวังเสมา (พินิจอนุสรณ) จํานวน
392,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานวังเสมา (พินิจอนุสรณ) ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ใหแกเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 98 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100%)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 86 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) อุดหนุนโรงเรียนบานกุดน้ําใส (3 พระครูอนุสรณ)
จํานวน
380,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบาน กุดน้ําใส (พระครูอนุสรณ ) ตามโครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันใหแกเด็กเล็ก – ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 95 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร
100%) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 86 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) อุดหนุนโรงเรียนบานตลาด(คํานายคุรุราษฎรรังสรรค)
จํานวน
460,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบาน ตลาด ตามโครงการสนับสนุ นอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็ก –
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 115 คน อัตราคนละ 20 บาท /วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100 %) ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 86 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) อุดหนุนโรงเรียนบานรวมมิตร
จํานวน
208,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานรวมมิตร ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็ก –
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 52 คน อัตราคนละ 20 บาท /วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100 %) ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 86 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(5) อุดหนุนโรงเรียนบานทาแตง
ตั้งไว
124,000
บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานทาแตง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็ก –
ประถมศึกษ าปที่ 6 จํานวน 31 คน อัตราคนละ 20 บาท /วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100 %) ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 86 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(6) อุดหนุนโรงเรียนบานเดื่อ
ตั้งไว
236,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบาน เดื่อ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก เด็กเล็ก –
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 59 คน อัตราคนละ 20 บาท /วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100 %) ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 86 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(7) อุดหนุนโรงเรียนบานสําโรงโคก
ตั้งไว
244,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรียนบานสําโรงโคก ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแกเด็กเล็ก
– ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 61 คน อัตราคนละ 20 บาท /วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100%) ( ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 86 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสาธารณสุข (00220)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)
รวม
1,245,820 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
รวม
905,820 บาท
หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวม
905,820 บาท
ประเภท เงินเดือน (ผายประจํา) (522000)
รวม
905,820 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)
จํานวน 250,080 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักง านสวนตําบล
สังกัดสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
- ตําแหนง นักบริหารงานสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ จํานวน 1 อัตรา
(2) เงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง เชน นักบริหารงานสาธารณสุข ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
(3) คาตอบแทนพนักงานจาง (220600) จํานวน
586,440 บาท
เพื่อจายเปนคา ตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงาน
จางทั่วไป สังกัดสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
- ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุขชุม ชน จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ
จํานวน 3 อัตรา
(4) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700) จํานวน 27,300 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วครา
ว เงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจาง
ตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สังกัดสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินรายได
2. งบดําเนินงาน (530000)
รวม 280,000 บาท
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000)
รวม 110,000 บาท
2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(310100)
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกคร
อง
สวนทองถิ่น เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัดสวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เปนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป ) หรือผูมีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
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2.1.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง สังกัดสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แล ะวันหยุดราชการ
ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ฯลฯ
ตั้งจายจาก
เงินรายได
2.2 หมวด คาใชสอย (532000)
รวม
50,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) จํานวน 30,000 บาท
(1) คาถายเอกสาร และเย็บเลม เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเย็บเลม หรือเขาปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนใน
การฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง สังกัดสวนสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
(3) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งอยางใด
ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง เ สริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง เชน คาจางเหมาสูบน้ํา หรือคาจาง
เหมาอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 5,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาเชาที่พัก หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง สังกัด สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ตั้งจายจากเงินรายได
2.2.3 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุง และซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ตู โตะ
เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 130 ขอ 22) ตั้งจายจาก
เงินรายได
2.3 หมวด คาวัสดุ (533000)
รวม
120,000 บาท
2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
15,000
บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม ตรายาง น้ํายา
ลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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2.3.2 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่อง สําหรับรถยนต
บรรทุกขยะ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.3 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (331400)
จํานวน
5,000
บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส
แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได
3. งบลงทุน (540000)
รวม 60,000 บาท
หมวด คาครุภัณฑ (541000)
รวม
60,000 บาท
ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ (411800) จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซมครุภัณฑ เชน รถยนตบรรทุกขยะ
ฯลฯ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 130 ขอ 22) ตั้งจายจากเงินรายได
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)
รวม
405,000 บาท
1. งบดําเนินงาน (530000)
รวม
195,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000)
รวม
195,000 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300)
จํานวน
195,000 บาท
(1) โครงการรณรงคและควบคุมโรคพิษสุนัขบา
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคและควบคุมโรคพิษสุนัขบา (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป 2558-2560 หนา 103 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลือดออก
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยตามโครงการ รณรงค และ ปองกันโรคไขเลือดออก (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 103 ขอ 2) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) โครงการรณรงคปองกันและแกไขโรคติดตอ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปน คาใชจายในการจัดกิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขโรคติ ดตอ (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 104 ขอ 3) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภกอนวัยอันควร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดกิจกรรมตามโครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
กอนวัยอันควร (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 104 ขอ 4) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(5) โครงการชุมชนรวมใจ สรางเสริมไอโอดีนเขมแข็ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมตามโครงการชุมชนรวมใจ สรางเสริมไอโอดี นเขมแข็ง
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 105 ขอ ) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(6) โครงการอบรมเพื่อพัฒนางานคุมครองผูบริโภค
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการจัดกิจกรรมอ บรมเพื่อพัฒนางานคุมครองผูบริโภค (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 105 ขอ 6) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(7) คาใชจายศูนยแพทยฉุกเฉิน หรือทีมกูชีพกูภัย
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในศูนยแพทยฉุกเฉิน หรือทีมกูชีพกูภัย เชน คาวัสดุ อุปกรณในการ
ดําเนินงานกูชีพกูภัย ฯลฯ ตามพระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 210,000
บาท
หมวดเงินอุดหนุน (561000)
รวม 210,000
บาท
ประเภท เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (610400) จํานวน 210,000 บาท
- อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
จํานวน 210,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการบริการและการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนของแตละหมูบาน จํานวน
14 หมูบาน หมูบานละ 15,000 บาท เพื่อใหประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดมีสวนรวม
ดําเนินการในกิจกรรมตาง ๆ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 1702 ลงวันที่
26 กรกฎาคม 2556 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 105 ขอ 7) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานสังคมสงเคราะห (00230)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห (00231)
รวม 912,260 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
รวม 686,060 บาท
หมวด เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวม 686,060 บาท
ประเภท เงินเดือน (ผายประจํา) (522000)
จํานวน 686,060 บาท
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100) จํานวน 436,680 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปใหแกพนักงาน สวนตําบล สังกั ด
สวนสวัสดิการสังคม จํานวน 4 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
- ตําแหนง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง เจาหนาที่พัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
(2) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล (220200)
จํานวน 27,380 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนสวัสดิการสังคม เชน
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(3) เงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง เชน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายได
(4) คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)
จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนั กงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดสวนสวัสดิการ
สังคม จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
- ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน
จํานวน 1 อัตรา
รวม 200,000 บาท
2. งบดําเนินงาน (530000)
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000)
จํานวน
90,000 บาท
2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชน แกองคกรปกครองสวนทอง
(310100)
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท องถิ่น เชน
เงินประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัดสวนสวัสดิการสังคม เปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) หรือผูมีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง สังกัดสวนสวัสดิการสังคม ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงาน
เรงดวนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
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2.1.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนสวัสดิการสังคม
และผูมีสิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.2 หมวด คาใชสอย (532000)
รวม
70,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) จํานวน 40,000 บาท
(1) คาถายเอกสาร และเย็บเลม เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเย็บเลม หรือเขาปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนใน
การฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักานจ
ง าง สังกัดสวนสวัสดิการสังคม
(3) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งอยางใด
ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง เสริมสรางครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา หรือ
คาจางเหมาอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ (320300)
จํานวน 20,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาเชาที่พัก หรือคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง สังกัดสวนสวัสดิการสังคม ตั้งจายจากเงินรายได
2.2.3 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงและ ซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ เครื่อง
พิมพดีด ตู โตะ เกาอี้ เครื่องปรับอากาศ ฯล (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 130 ขอ 22)
ตั้งจายจากเงินรายได
2.3 หมวด คาวัสดุ (533000)
รวม
40,000 บาท
2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม
ตรายาง น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.2 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (331400) จํานวน
10,000
บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกสําหรับเครื่องพิม พ
แผนกรองแสง แปนพิมพ เมาส แผนหรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
ตั้งจายจาก
เงินรายได
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3. งบลงทุน (540000)
รวม 26,200 บาท
หมวด คาครุภัณฑ (541000)
รวม
26,200 บาท
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร (411600) จํานวน
26,200 บาท
(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ
จํานวน 22,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร แบบตั้งโตะ สําหรับงานประมวลผล พรอม
อุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับใชในการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไวประจําหอง
ผูปฏิบัติงานใน สวนสวัสดิการสังคม โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีสา รสนเทศและ
การสื่อสาร ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2557 ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.0 GHZ และมีหนวยความจําแบบ L3
Cache Memory ไมนอยกวา 6 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา 1 GB
มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB
จํานวน 1 หนวย
มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาด
ไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
- Keyboard และ Optical Mouse
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 129 ขอ 17) ตั้งจายจากเงินรายได
(2) คาจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (INKJET Printer)
จํานวน 4,200 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน
1 เครื่อง เพื่อใชควบกับเครื่องคอมพิวเตอรในสวนของผูปฏิบัติงานในสวนสวัสดิการสังคม ใหมีการบริหาร
จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่
21 กุมภาพันธ 2557 ดังนี้
- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet)
มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที
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-

มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 28 หนาตอนาที
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได
มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2400 dpi
- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถายเอกสารสําเนาไดทั้งสีและขาวดํา
สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา
- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต
- สามารถใชไดกับA4 , Letter . Legal , และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา100 แผน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558 - 2560 หนา 129 ขอ 17) ตั้งจายจากเงินรายได
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)
รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 100,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000)
รวม 100,000 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300)
จํานวน
100,000 บาท
โครงการซอมแซมบานสรางสุข บรรเทาทุกขใหผูดอยโอกาส
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาซอมแซมบานผูดอยโอกาส ผูยากไร ดานที่อยูอาศัย ในตําบลกุดน้ําใส ตาม
รูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 102
ขอ 10) ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)
รวม 1,062,980 บาท
1. งบบุคลากร (520000)
รวม 701,980 บาท
หมวด เงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว
รวม
701,980 บาท
ประเภท เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
รวม 701,980
บาท
(1) เงินเดือนพนักงานสวนตําบล (220100)
จํานวน 465,880 บาท
เพื่อจายเปนเงินเดือนพรอมเงินปรับปรุ งเงินเดือนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัด
สวนโยธา จํานวน 5 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
- ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง นายชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ชางไฟฟา
จํานวน 1 อัตรา
- ตําแหนง ชางสํารวจ
จํานวน 1 อัตรา
(2) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล (220200) จํานวน 63,300 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนโยธา เชน เงินเพิ่มการครอง
ชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(3) เงินประจําตําแหนง (220300)
จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง เชน นักบริหารงานชาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
(4) คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)
จํานวน 112,800 บาท
เพื่อจายเปนคา ตอบแทน พนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ สังกัดสวนโยธา
จํานวน 1 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได
- ตําแหนง ผูชวยชางโยธา
จํานวน 1 อัตรา
(4) เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700) จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจางตามภารกิจ และ
พนักงานจางทั่วไป สังกัดสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได
2. งบดําเนินงาน (530000)
รวม 351,000 บาท
2.1 หมวด คาตอบแทน (531000)
รวม 166,000 บาท
2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(310100)
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกค รองสวนทองถิ่น
เชน เงินประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สังกัดสวนโยธา เปนกรณีพิเศษ
(เงินรางวัลประจําป) หรือผูมีสิทธิไดรับตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนด ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได
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2.1.2 ประเภท คาตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหแกพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง สังกัดสวนโยธา ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเปนงานเรงดวน
นอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.3 ประเภท คาเชาบาน (310400)
จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนโยธา ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานได
ตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.1.4 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนโยธา และผูมี
สิทธิเบิกเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรไดตามระเบียบฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.2 หมวดคาใชสอย (532000)
รวม
85,000 บาท
2.2.1 ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ (320100) จํานวน 50,000 บาท
(1) คาถายเอกสาร และเย็บเลม เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร พรอมเย็บเ ลม หรือเขาปก
หนังสือ หรือเอกสารรูปเลมอื่นใด
(2) คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆ เพื่อจายเปนคาธรรมเนียม และคาลงทะเบียนใน
การฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง สังกัดสวนโยธา
(3) คารังวัดที่สาธารณประโยชน เ พื่อจายเปนคารังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน หรือ
ชี้แนวเขต เพื่อคุมครองปองกัน ภายในเขตตําบลกุดน้ําใส
(4) คาจางเหมาบริการ เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งอยางใด
ซึ่งมิใชเปนการประกอบ ดัดแปลง เสริมสรางครุภัณฑห รือสิ่งกอสราง ฯลฯ เชน คาจางเหมาสูบน้ํา หรือ
คาจางเหมาอื่น ๆ ที่จําเปน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.2.2 ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 25,000 บาท
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
คาเชาที่พัก หรือคาใชจายอื่น ที่จําเปนในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง สังกัด สวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได
2.2.3 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพดีด เครื่อง
ทําน้ําเย็น เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ ตู โตะ เกา อี้ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป 2558-2560 หนา 130 ขอ 22) ตั้งจายจากเงินรายได
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2.3 หมวดคาวัสดุ (533000)
รวม
100,000 บาท
2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม ตรายาง น้ํายา
ลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ โตะ เกาอี้ ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.2 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ (330200)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน หลอดไฟฟา ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟา สวิทซไฟฟา
ถานไฟฉาย ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.3 ประเภท วัสดุกอสราง (330600)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เชน ไมตาง ๆ สี ปู นซีเมนต อิฐ กระเบื้อง สังกะสี ทราย
แผนเหล็ก เสาเหล็ก เหล็กเสน สวาน เลื่อย จอบ เสียม มืดถางหญา ขอตัดกิ่งไม ฯลฯตั้งจายจากเงินรายได
2.3.4 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน หัวเทียน ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.5 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น (330800) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล น้ํามันเครื่
อง
ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.6 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปสเตอร พูกันและสี ฟลม
ฟลมสไลด แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถายดาวเทียม รูปสีห รือขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายได
2.3.7 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร (331400)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกเติมเครื่องพิมพ แผน
กรองแสง แปนพิมพ เมาส แผน หรือจานบันทึกขอมูล เมนบอรด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ
ตั้งจายจาก
เงินรายได
3. งบลงทุน (540000)
รวม
10,000
บาท
หมวด คาครุภัณฑ (541000)
รวม
10,000
บาท
ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ เชน เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต
ยานพาหนะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 130 ขอ 22) ตั้งจายจากเงินรายได
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งานไฟฟาถนน (00242)
รวม 2,818,000 บาท
1. งบดําเนินงาน (530000)
รวม
265,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000)
รวม
265,000 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ ขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300)
จํานวน 265,000 บาท
- โครงการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตําบลกุดน้ําใส
จํานวน 265,000 บาท
เพื่อจายเปนคาน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต เครื่องจักรก ล คาเบี้ยเลี้ยง คาตอบแทน ฯลฯ
สําหรับหนวยงานราชการที่นําเครื่องจักรกลเขามาดําเนินการ เชน ขุดลอกลําหวย กําจัดวัชพืช เกรดปรับแตง
ผิวจราจร ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 64 ขอ 99 หนา 71 ขอ 19) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป
2. งบลงทุน (540000)
รวม 2,403,000 บาท
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)
รวม 2,403,000 บาท
1. ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (421100) รวม 1,807,000 บาท
1.1 คากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน 1,187,000 บาท
(1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานวังเสมา หมูที่ 2
จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน ขนาดผิวจราจรกวาง
5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 200.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบ
รายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุด น้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560
หนา 60 ขอ 89) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานกุดน้ําใส หมูที่ 3
จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนค ากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบาน ขนาดผิวจราจร
กวาง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 200.00
ตารางเมตร ตามรู ปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุด น้ําใส (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 39 ขอ 24) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานเดื่อ หมูที่ 5
จํานวน 98,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมูบาน (ซอยรานราดหนา )
ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10 หรือมี พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 280.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบรา ยละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุ ดน้ําใส (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 60 ขอ 89) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานสําโรงโคก หมูที่ 6
(โครงการที่ 1)
จํานวน 128,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายสุนทร สรอยเปา –
นางบุญมา ภิรมยไทย ชวงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
ชวงที่ 2 กวาง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 330.00
ตารางเมตร พรอมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย ตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 45 ขอ 43) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
(5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานสําโรงโคก หมูที่ 6
(โครงการที่ 2)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนค อนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายจรูญ สีทา –
นายสมหมาย นามสงค ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 60.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรา ยละเอียดและขอกําหนดของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 45 ขอ 44) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
(6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานสําโรงโคก หมูที่ 6
(โครงการที่ 3)
จํานวน 25,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางบุญสงค บุญเกลี้ยง
- นายอนันต ชาติชนะ ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมกันไมนอยกวา 75.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรา ยละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวน
ตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 46 ขอ 45) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานทาแตง หมูที่ 7
จํานวน 99,000
บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายแดง ลอยจัตุรัส
ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ห รือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา
200.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบร ายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 47 ขอ 50) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเส ริมเหล็ กภายในหมูบานรวมมิตร หมูที่ 8
จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมมิตร – โปงเกตุ ขนาดผิว
จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้น ที่รวมกันไมนอยกวา 200.00
ตารางเมตร ตามรูปแบบรา ยละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 48 ขอ 53) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(9) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานหวยเปง หมูที่ 9
จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางนิตจํานง นางสะอาด ลาภเกิด ขนาดผิวจราจรกวาง
5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมต ร
หรือ มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 200.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรา ยละเอียดและขอกําหนดของ
องคการบริหารสวนตําบล กุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 255 8-2560 หนา 50 ขอ 57 )
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(10) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานเหนือ หมูที่ 10
จํานวน 98,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนายสํารอง คําพิทักษ
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรื อมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา
285.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรา ยละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 51 ขอ 60) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(11) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานโพธิ์ทอง หมูที่ 12
จํานวน 98,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางบัวฮอง คําหมาย
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา
285.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรา ยละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 54 ขอ 69) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(12) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานตลาด หมูที่ 13
จํานวน 98,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หนา โรงเรียนบานตลาด
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หน า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมนอย กวา
198.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรา ยละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุด น้ําใส
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 ) หนา 55 ขอ 73) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(13) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานสําโรงโคก หมูที่ 14
(โครงการที่ 1)
จํานวน 46,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานนางถนอมศรี นาโชค
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้ นที่รวมกันไมนอยกวา
132.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรา ยละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 58 ขอ 83) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(14) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบานสําโรงโคก หมู ที่ 14
(โครงการที่ 2)
จํานวน 81,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังบาน ร.ต.วิเชียร สีดํา
ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไมน อยกวา
240.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรา ยละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 59 ขอ 85) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
1.2 คากอสรางถนนดิน
จํานวน 321,000 บาท
(1) โครงการขุดขนปรับแตงยกรองถนนดินเพื่อการเกษตรบานตลาด หมูที่ 1
จํานวน 223,000 บาท
เพื่อจายเปนคาขุด ขนปรับแตงยกรองถนนดินสายขุมปูน – ถ้ํากบ ขนาดผิวจราจรกวาง
5.00 เมตร ยาว 1,200 .00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมรวมกันไมนอยกวา
3,300 .00 ลูกบาศกเมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไมนอยกวา
600 .00 ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดปรับแตงผิวจราจรใหเรียบ ลงทอระบายน้ําคอนกรีตขนาด
เสนผาศูนยกลาง ขนาด 0.60 X 1.00 เมตร จํานวน 16 ทอน พร อมติดตั้งปายโครงการ 1 ปาย
ตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
(ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป 2558-2560 หนา 32 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการเสริมไหลทางถนนลูกรังเขาปาชา บานวังวัด หมูที่ 4
จํานวน 98,000 บาท
เพื่อจายเปนคา ขนดินเสริมไหลทางถนนลูกรังสายเขาปาชา ขนาดผิวจราจรกวาง
5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมรวมกันไมนอยกวา 630.00
ลูกบาศกเมตร ลงลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไมนอยกวา
105.00
ลูกบาศกเมตร พรอมเกรดปรับแตงผิวจราจรใหเรียบ ลงทอระบายน้ําคอนกรีตขนาดเสนผาศูนยกลาง
ขนาด 0.60 X 1.00 เมตร จํานวน 8 ทอน ตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหาร
สวนตําบลกุด น้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 61 ขอ 90) ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป
1.3 คากอสรางระบบระบายน้ํา
จํานวน 299,000 บาท
(1) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเดื่อ หมูที่ 5
จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริ มเหล็กสายบานนางวันดี ศรีทอง
ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 0.40 เมตร พรอมฝาตระแกรงเหล็ก ติดตั้ งปายโครงการ
1 ปายตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป2558-2560 หนา 42 ขอ 35) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(2) โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตลาด หมูที่ 13
จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคากอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริ มเหล็กสายบานนายสํารอง รักตลาด
ตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ํา ใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
2558-2560 หนา 62 ขอ 95) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (421200)
จํานวน 596,000 บาท
(1) คาบํารุงหรือซอมแซมไฟฟาสาธารณะประโยชนภายในหมูบาน หมูที่ 1-14
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาบํารุงหรือซอมแซมไฟฟาสาธารณะประโยชน พรอมอุปกรณอื่น ๆ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 75 ขอ 9) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานวังเสมา หมูที่ 2
จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคาลงลูกรังเปนบางตอน หรื อซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายสะพาน
หวยขุนสา – บานหวยเปง ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไดไมนอยกวา 570.00 ลูกบาศกเม ตร พรอมปรับแตงผิวจราจรใหเรี ยบ
ตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
2558-2560) หนา 37 ขอ 18) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานกุดน้ําใส หมูที่ 3
จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคาลงลูกรังเปนบางตอน หรือซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
บาน
กุดน้ําใส – บานดอนเกษตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไดไมนอยกวา 570.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปรับแตงผิวจราจรใหเรียบ
ตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุด น้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
2558-2560 หนา 38 ขอ 20) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานวังวัด หมูที่ 4 (โครงการที่ 1)
จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคาลงลูกรังเปนบางต อน หรือซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สาย
บานวังวัด – บานดอนเกษตร ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือมีปริมาตรลูกรังรวมกันไดไมนอยกวา 570.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปรับแตงผิวจราจรใหเรียบ
ตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุด น้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
2558- 2560 หนา 40 ขอ 27) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(5) โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานวังวัด หมูที่ 4 (โครงการที่ 1)
จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคาลงลูกรังเปนบางตอน หรือซอมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในหมูบาน
ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ยาว 950.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลู กรังรวมกันได
ไมนอยกวา 570.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปรับแตงผิวจราจรใหเรียบ ตามรูปแบบรายละเอียดและ
ขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุด น้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558- 2560 หนา 62
ขอ 94) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(5) โครงการปรับปรุงซอมแซมสะพานไมบานโพธิ์ทอง หมูที่ 12
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมสะพานไมขามลําหวยลําคันฉู ตามรูปแบบรายละเอียด
และขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ .ศ. 2558-2560
หนา 53 ขอ 68) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 150,000 บาท
หมวด เงินอุดหนุน (561000)
รวม 150,000 บาท
ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200) จํานวน
150,000 บาท
(1) โครงการขยายเขตหรือติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะภายในหมูบานดอนเกษตร หมูที่ 11
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจัตุรัส เพื่อขยายเขตหรือติดตั้ง
โคมไฟฟาสาธารณะพรอมอุปกรณอื่น ๆ ฯลฯ ภายในหมูบานดอนเกษตร ตามรูปแบบรายละเอียดและ
ขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 73 ขอ 3)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการติดตั้งมิเตอรไฟฟาระบบกลอง CCTV บานตลาด หมูที่ 1 และหมูที่ 13
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจัตุรัส เพื่อติดตั้งมิเตอรไฟฟา
ระบบกลอง CCTV พรอมอุปกรณอื่น ๆ ฯลฯ ภายในบานตลาด ตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนด
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 73 ขอ 4)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

5
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งานสวนสาธารณะ (00243)
รวม
99,000 บาท
งบลงทุน (540000)
รวม
99,000 บาท
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)
รวม
99,000 บาท
ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (421200)
จํานวน 99,000 บาท
- โครงการปรับปรุงสวนสุขภาพชุมชนตําบลกุดน้ําใส จํานวน 99,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุงสวนสุขภาพชุมชนตําบลกุดน้ําใส เชน คาถมดิน คาปลูกไมดอก
ไมประดับ ฯลฯ ตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององ คการบริหารสวนตําบลกุด น้ําใส (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 115 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)
รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 100,000 บาท
1. หมวดคาใชสอย (532000)
รวม 50,000 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฎิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ
(320300)
จํานวน 50,000 บาท
(1) โครงการสรางพลังชุมชน เพื่อลดปญหาขยะ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสรางพลังชุมชน เพื่อลดปญหาขยะ
(ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 114 ขอ 3) ตั้งจายจากเงินรายได
(2) โครงการรณรงคการกําจัดขยะและรักษาสิ่งแวดลอม
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคการกําจัดขยและรักษาสิ่งแวดลอม (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 116 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินรายได
2. หมวดคาวัสดุ (533000)
รวม 50,000 บาท
ประเภท วัสดุงานบานงานครัว (330300)
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจั ดซื้อถังขยะแบบยางรถยนต มีขนาดความจุไมนอยกวา 250 ลิตร
พรอมขาตั้งและฝาปด พรอมสกรีนขอความ อบต .กุดน้ําใส จํานวน 200 ถัง ถังละ 250 บาท (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 113 ขอ 2) ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานสรางความเขมแข็ งชุมชน (00250)
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)
รวม 800,000 บาท
1. งบดําเนินงาน (530000)
รวม 800,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000)
รวม 800,000 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจ ายหมวดอื่น ๆ
(320300)
รวม
785,000 บาท
(1) โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ อันเปนศูนยรวมแหงความเ ปน
ชาติและความสามัคคีของคนในชาติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
0310.4/ว 1503
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการอบรมสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสรางทัศนคติและจิตสํานึกที่ดีงามในการอยูรวมกัน
อยางสมานฉันท ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 1503 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
2557 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) โครงการ สุมตรวจผูเสพยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการในพื้นที่
และ
กลุมเสี่ยง
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการสุมตรวจผูเสพยาเสพติดในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการในพื้นที่ และกลุมเสี่ยง (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 111 ขอ 1) ตั้งจาย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) โครงการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E)
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E)
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 111 ขอ 2) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(5) โครงการอบรมเยาวชน นําไทย หางไกลยาเสพติด จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรม เยาวชน นําไทย หางไกลยาเสพติด เพื่ออบรม
เยาวชน ตําบลกุดน้ําใส ใหหางไกลยาเสพติด (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 112 ขอ 3)
ตั้งจายจากเงินรายได
(6) โครงการประชาสัมพันธเพื่อรณรงคแกไขปญหายาเสพติด
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธเพื่อรณรงคแกไขปญหายาเสพติด (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 112 ขอ 4) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(7) โครงการฝกอาชีพและสนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพตําบลกุดน้ําใส
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการฝกอาชีพและสนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพตําบลกุดน้ําใส
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 77 ขอ 1 และหนา 78 ขอ 4) ตั้งจายจากเงินรายได
(8) โครงการสรางอาชีพ สรางรายได สูเยาวชน คนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสรางอาชีพ สรางรายได สู เยาวชน คนพิการ ผูสูงอายุ
และผูดอยโอกาส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 78 ขอ 5) ตั้งจายจากเงินรายได
(9) โครงการอบรมและสนับสนุนการผลิตและการตลาดของกลุมอาชีพ
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมและสนับสนุนการผลิตและการตลาดของกลุมอาชีพ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 78 ขอ 6 ) ตั้งจายจากเงินรายได
(10) โครงการ ฝกอบรมและสนับสนุนสงเสริมอาชีพเพื่อแกไขปญหาความยากจนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการฝกอบรมและสนับสนุนสงเสริมอาชีพเพื่อแกไขปญหา
ความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560
หนา 79 ขอ 9)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(11) โครงการสูงวัยเขาวัดฟงธรรม
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการสูงวัยเขาวัดฟงธรรม (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป
2558-2560 หนา 92 ขอ 2) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(12) โครงการรดน้ําดําหัว ไหวขอพรผูสูงอายุ
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรดน้ําดําหัว ไหวขอพรผูสูงอายุ ตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 97 ขอ 8) ตั้งจายจากเงินรายได
(13) โครงการสายสัมพันธสานฝนคนพิการ
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสายสัมพันธสานฝนคนพิการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
2558-2560 หนา 100 ขอ 3) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(14) โครงการสายสัมพันธสานฝนผูปวยเอดส
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการสายสัมพันธสานฝนผูปวยเอดส (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป 2558-2560 หนา 100 ขอ 3) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(15) โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตาม โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 101 ขอ 5) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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(16) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสรางเครือขายองคกรสตรี
กลุมแมบาน กลุมอาชีพ
จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจา ยตามโครงก ารอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสราง
เครือขายองคก รสตรี กลุมแมบาน กลุมอาชีพ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 101 ขอ 6)
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(17) โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากล ตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 101 ขอ 7) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(18) โครงการคาราวานเสริมสรางเด็ก
จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคารา วานเสริมสรางเด็ก ภายในตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 101 ขอ 8) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(19) โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 102 ขอ 9) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(20) โครงการอบรมการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการผลิตพลังงานทดแทนในระดับชุมชน (ปรากฏในแผนพัฒนา
สามป 2558-2560 หนา 118 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินรายได
2. งบเงินอุดหนุน (560000)
รวม 15,000
บาท
หมวด เงินอุดหนุน (561000)
รวม 15,000
บาท
ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200) จํานวน 15,000
บาท
- อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอจัตุรัส
จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกที่ทําการปกครองอําเภอจัตุรัส ตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนกองทุนชวยเหลือผูปวยเอดส และผูติดเชื้อ H.I.V. ของศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาเอดส
อําเภอจัตุรัส ตามหนังสืออําเภอจัตุรัส ที่ ชย 0418/1972 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนเงินอุดหนุ นงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2558 (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 25582560 หนา 100 ขอ 4) ตั้งจายจากเงินรายได
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (00260)
งานกีฬาและนันทนาการ (00262)
รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 280,000 บาท
1. หมวด คาใชสอย (532000)
รวม 230,000 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่น ๆ (320300)
จํานวน 230,000 บาท
(1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
จํานวน 150,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดสําหรับประชาชน เยาวชน
ในเขตตําบลกุดน้ําใส การแขงขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาตําบลกุดน้ําใสตานยาเสพติด การจัดสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ ในระดับต าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560
หนา 93 ขอ 2) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจาย ตามโครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมกา รแขงขันกีฬาในระดับ
ตาง ๆ ประเภทตาง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 94 ขอ 3) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป
2. หมวด คาวัสดุ (533000)
รวม
50,000 บาท
ประเภท วัสดุกีฬา (331300)
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออุปกรณกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูกปงปอง ไมแบดมินตัน นาฬิกา
จับเวลา ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)
รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 280,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000)
รวม 280,000 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจ ายหมวด
อื่น ๆ (320300)
จํานวน 280,000 บาท
(1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมงานดานวัฒนธรรม ประเพณีตําบลกุดน้ําใส
จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในการ จัดงานประเพณีวัฒนธรรมพื้นบานในพื้นที่ตําบลกุดน้ําใส
ประเพณีทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน อนุรักษวัฒนธรรม อนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ เชน ประเพณี
บุญบั้งไฟ ประเพณีเส็งกลอง ประเพณีไหลเรือไฟ ฯลฯ
(ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560
หนา 78 ขอ 2-5) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการประเพณีลอยกระทง
จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเพณีลอยกระทง (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป
2558-2560 หนา 96 ขอ 5) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) โครงการประเพณีแหเทียนวันเขาพรรษา
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเพณี แหเที ยนวันเขาพรรษา (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 96 ขอ 6) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนเสริมสรางพัฒนาจิต
จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนเสริมสราง
พัฒนาจิต (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 97 ขอ 9) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(5) โครงการสงเสริมการเรียนรูศิลปะการแสดงพื้นบานของเยาวชน
จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเรียนรูศิลปะการแสดงพื้นบานของเยาวชน (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 97 ขอ 10) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)
งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312)
รวม 130,000 บาท
งบลงทุน (540000)
รวม 130,000 บาท
หมวด คาที่ดินและสิ่งกอสราง (542000)
รวม 130,000 บาท
1. ประเภท อาคารตาง ๆ (420700)
จํานวน 30,000 บาท
- โครงการกอสรางหองน้ําสําหรับผูพิการ
จํานวน
30,000 บาท
เพื่อจายเปนคา สําหรับจัดทําหองน้ําสําหรับผูพิการ ที่มาติดตอขอรับบริการจากองคการ
บริหารสวนตําบลกุ ดน้ําใส ตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 128 ขอ 15) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
2. ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง (421200)
จํานวน 100,000 บาท
- คาปรับปรุงซอมแซมตอเติมอาคาร
จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจายเปนคาปรับปรุง หรือตอเติม ซอมแซมอาคาร เชน อาคาร ที่ทําการองคการบริหาร
สวนตําบลกุดน้ําใส , อาคารหอประชุม , อาคารหองเก็บพัสดุ , ที่จอดรถ ฯลฯ ตามรูปแบบรายละเอียดและ
ขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ํา ใส (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560 หนา 128
ขอ 15) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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แผนงานการเกษตร (00320)
งานสงเสริมการเกษตร (00321)
รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 110,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000)
รวม 110,000 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 110,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย บริการและถายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบลกุดน้ําใส
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนา การบริหารจัดการของศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจํา
ตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 80 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการอบรมทําปุยหมักและปุยชีวภาพเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมทําปุยหมักและปุยชีวภาพเพื่อผลผลิตทางการเกษตร
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 80 ขอ 2) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(3) โครงการอบรมการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิถี
จํานวน 25,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมการปองกันและการกําจัดแมลงศัตรูพืช
โดยชีววิถี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 81 ขอ 3) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(4) โครงการสงเสริมการใชจุลินทรียยอยสลายตอซังขาว
จํานวน 40,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการ สงเสริมการใชจุลินทรียยอยสลายตอซังขาว
(ปรากฏ
ในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 82 ขอ 6) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม (00322)
รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน (530000)
รวม 40,000 บาท
หมวด คาใชสอย (532000)
รวม 40,000 บาท
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอื่น ๆ (320300)
จํานวน 40,000 บาท
(1) โครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเปนคาใชจายในโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษพื้นที่สีเขียว เพี่อดําเนินการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวโดยการปลูกตนไม ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพื่อแกไขปญหาภาวะโลกรอน และรวมถวายเปน
ราชสักการะในวโรกาสพร ะบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตามหนังสือกรมสงเสริม การปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/306 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/682 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2554 (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2558-2560
หนา 116 ขอ 2) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(2) โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน วันตนไมแหงชาติ
จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจายเปนคา ใชจายตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน วันตนไมแหงชาติ
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2558-2560 หนา 116 ขอ 3) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
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ภาคผนวก
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ประมาณการราคา
โครงการกอสราง
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รายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส
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