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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

เรียน   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดน  าใส 

บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใสอีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี  

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใสจึงขอชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง

สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนนิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี  

1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่   31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560                   

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใสมีสถานะการเงนิ ดังนี  

 1.1.1   เงินฝากธนาคารทั งสิ น  จ านวน      29,072,564.47 บาท 

 1.1.2.  เงินสะสม    จ านวน       6,074,472.00     บาท 

 1.1.3   เงินทุนส ารองเงนิสะสม   จ านวน        9,489,253.23     บาท 

1.1.4   รายการที่ได้กันเงนิไว้แบบก่อหน ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจา่ย 

จ านวน   0.00    บาท 

1.1.5   รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน     

     จ านวน   0.00    บาท 

1.2  เงินกู้คงคา้ง    จ านวน   0.00    บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม               

พ.ศ. 2560 

(1)  รายรับจรงิ  จ านวน 44,434,712.59 บาท  ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร    จ านวน           346,418.62     บาท

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน       218,259.00     บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  จ านวน              18,028.25    บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน    0.00    บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน              64,840.00    บาท 

 หมวดรายได้จากทุน   จ านวน          0.00   บาท

   หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร  จ านวน         14,335,272.06   บาท

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน         29,451,894.66   บาท 

(2)  เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน          0.00   บาท     
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  (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  33,121,704.55  บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง    จ านวน        14,852,084.00  บาท

   งบบุคลากร    จ านวน        11,184,627.00   บาท

   งบด าเนินการ    จ านวน         4,783,753.55  บาท

   งบลงทุน    จ านวน            713,240.00  บาท 

 งบรายจา่ยอื่น      จ านวน         0.00  บาท     

 งบเงินอุดหนุน       จ านวน          1,588,000.00 บาท     

  (4)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

        จ านวน         0.00   บาท     

  (5)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน                       0.00   บาท     

  (6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงนิสะสม จ านวน         3,037,300.00   บาท     

 3. งบเฉพาะการ            -            บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

2.1  รายรับ 
รายรับ รับจริง 

ปี 2559 

ประมาณการ 

ปี 2560 

ประมาณการ 

ปี 2561 

หมาย

เหต ุ

รายได้จัดเก็บเอง     

 หมวดภาษีอากร 379,576.42 410,000.00 410,000.00  

  ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 138,224.00 140,000.00 150,000.00  

       ภาษีบ ารุงท้องที่ 203,738.42 200,000.00 200,000.00  

       ภาษีป้าย 37,614.00 70,000.00 60,000.00  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 

303,015.00 332,000.00 350,000.00  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม

อาคาร 

- - 3,000.00  

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 279,490.00 300,000.00 300,000.00  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย์ - - 3,000.00  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการน  ามันเชื อเพลิง 

- - 3,000.00  

      คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,400.00 10,000.00 10,000.00  

      ค่าปรับการผิดสัญญา - 5,000 5,000.00  

      ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

14,600.00 15,000.00 15,000.00  

  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร - - 5,000.00  

  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 5,525.00 2,000.00 6,000.00  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 207,016.45 190,000.00 200,000.00  

      ดอกเบี ย 207,016.45 190,000.00 200,000.00  

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ               

 การพาณิชย์ 

- - -  
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รายรับ รับจริง 

ปี 2559 

ประมาณการ 

ปี 2560 

ประมาณการ 

ปี 2561 

หมาย

เหต ุ

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 26,383.00 38,000.00 30,000.00  

     เงินที่มผีูอุ้ทิศให้ - - -  

      ค่าขายแบบแปลน 19,500.00 28,000.00 20,000.00  

      รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 6,883.00 10,000.00 10,000.00  

 หมวดรายได้จากทุน - - -  

 รวมรายได้จัดเก็บเอง 915,990.87 970,000.00 990,000.00  

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้                      

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

 หมวดภาษีจัดสรร 18,415,477.24 19,030,000.00 19,010,000.00  

      ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนด

แผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ 

8,700,181.24 9,500,000.00 9,000,000,00  

      ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได ้ 3,128,233.72 3,200,000.00 3,300,000.00  

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ 45,134.39 30,000.00 50,000.00  

      ภาษีสุรา 1,621,847.46 1,700,000.00 1,700,000.00  

      ภาษีสรรพสามิต 3,488,607.29 2,900,000.00 3,400,000.00  

      ภาษีการพนัน - 50,000.00 20,000.00  

      ค่าภาคหลวงแร่ 54,623.88 50,000.00 60,000.00  

      ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 55,477.26 110,000.00 80,000.00  

      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ                 

นิตกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 

1,321,372.00 1,490,000.00 1,400,000.00  

 รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้ว

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

18,415,477.24 19,030,000.00 19,010,000.00  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

    

     หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 9,743,265.00 35,000,000.00 35,000,000.00  

     เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

9,743,265.00 35,000,000.00 35,000,000.00  

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9,743,265.00 35,000,000.00 35,000,000.00  

รวม 29,074,733.11 55,000,000.00 55,000,000.00  
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

2.2  รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี  

พ.ศ. 2559 

งบประมาณปี 

พ.ศ. 2560 

งบประมาณปี 

พ.ศ. 2561 

จ่ายจากงบประมาณ    

       งบกลาง 1,105,347.63 21.450,672.00 20,857,280.00 

       งบบุคลากร 11,179,759.26 15,031,560.00 15,212,920.00 

       งบด าเนนิงาน 6,649,955.58 9,372,668.00 10,566,300.00 

       งบลงทุน 4,107,321.50 7,043,100.00 6,209,500.00 

       งบรายจ่ายอื่น 0.00 30,000.00 30,000.00 

       งบเงินอุดหนุน 2,271,598.93 2,072,000.00 2,124,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 25,313,982.90 55,000,000.00 55,000,000.00 

รวม 25,313,982.90 55,000,000.00 55,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 
 

 

 

 

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  

อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

------------------------------------------- 

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารทั่วไป 13,158,380 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 520,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศกึษา 9,803,960 

          แผนงานสาธารณสุข 1,717,260 

          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,028,100 

          แผนงานเคหะและชุมชน 6,905,020 

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 480,000 

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 480,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

          แผนงานการเกษตร 150,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น ๆ   

          แผนงานงบกลาง 20,757,280 

งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 55,000,000 
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รายจ่ายตามแผนงานและงบรายจ่าย 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส  

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

         งาน 

งบ        

งานบรหิารทั่วไป 

(00111) 

งานบรหิารงานคลัง 

(00113) 

รวม 

งบบุคลากร 7,378,260 1,793,120 9,171,380 

 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,262,320 0 3,262,320 

 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 4,115,940 1,793,120 5,909,060 

งบด าเนินงาน 2,841,600 795,000 3,636,600 

 ค่าตอบแทน 264,600 55,000 319,600 

 ค่าใชส้อย 1,675,000 410,000 2,085,000 

 ค่าวัสด ุ 500,000 130,000 630,000 

 ค่าสาธารณูปโภค 402,000 0 402,000 

งบลงทุน 463,600 24,800 488,400 

 ค่าครุภัณฑ์ 363,600 24,800 388,400 

 ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 100,000 

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 0 30,000 

 รายจ่ายอ่ืน 30,000 0 30,000 

งบเงินอุดหนุน 32,000 0 32,000 

 เงินอุดหนุน 32,000 0 32,000 

รวม 10,745,460 2,412,920 13,158,380 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 

                  งาน                

งบ        

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย (00123) 

รวม 

 

งบด าเนินงาน 520,000 520,000 

 ค่าใช้สอย 410,000 410,000 

 ค่าวัสดุ 110,000 110,000 

รวม 520,000 520,000 
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แผนงานการศึกษา (00210) 

                  งาน             

งบ        

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(00211) 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา 

(00212) 

รวม 

 

งบบุคลากร 3,022,260 0 3,022,260 

 เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 3,022,260 0 3,022,260 

งบด าเนินงาน 1,271,000 2,660,700 3,931,700 

 ค่าตอบแทน 76,000 0 76,000 

 ค่าใช้สอย 820,000 1,359,600 2,179,600 

 ค่าวัสดุ 315,000 1,301,100 1,616,100 

 ค่าสาธารณูปโภค 60,000 0 60,000 

งบลงทุน 508,000 250,000 758,000 

 ค่าครุภัณฑ ์ 8,000 250,000 258,000 

 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 500,000 0 500,000 

งบเงินอุดหนุน 0 2,092,000 2,092,000 

 เงินอุดหนุน 0 2,092,000 2,092,000 

รวม 4,801,260 5,002,700 9,803,960 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 

                 งาน                     

งบ        

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(00221) 

งานบรกิารสาธารณสุขและ                       

งานสาธารณสุขอื่น (00223) 

รวม 

 

งบบุคลากร 991,560 0 991,560 

 เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 991,560 0 991,560 

งบด าเนินงาน 407,000 195,000 602,000 

 ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000 

 ค่าใช้สอย 142,000 195,000 337,000 

 ค่าวัสดุ 255,000 0 255,000 

งบลงทุน 123,700 0 123,700 

 ค่าครุภัณฑ ์ 123,700 0 123,700 

รวม 1,522,260 195,000 1,717,260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    13 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 

                 งาน                   

งบ        

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231) รวม 

 

งบบุคลากร 908,100 908,100 

 เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 908,100 908,100 

งบด าเนินงาน 120,000 120,000 

 ค่าตอบแทน 10,000 10,000 

 ค่าใช้สอย 70,000 70,000 

 ค่าวัสดุ 40,000 40,000 

รวม 1,028,100 1,028,100 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

              งาน              

งบ        

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

(00241) 

งานไฟฟ้าถนน 

 

(00242) 

งานสวนสาธารณะ 

 

(00243) 

งานก าจัดขยะมูลฝอย 

 

(00244) 

รวม 

 

งบบุคลากร 1,119,620 0 0 0 1,119,620 

 เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 1,119,620 0 0 0 1,119,620 

งบด าเนินงาน 526,000 0 90,000 160,000 776,000 

 ค่าตอบแทน 76,000 0 0 0 76,000 

 ค่าใช้สอย 305,000 0 90,000 80,000 475,000 

 ค่าวัสดุ 445,000 0 0 80,000 525,000 

งบลงทุน 83,700 2,125,700 0 2,500,000 4,709,400 

 ค่าครุภัณฑ ์ 83,700 0 0 2,300,000 2,383,700 

 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 2,125,700 0 200,000 2,325,700 

รวม 2,029,320 2,125,700 90,000 2,660,000 6,905,020 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

                 งาน                     

งบ        

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

(00252) 

รวม 

 

งบด าเนินงาน 450,000 450,000 

 ค่าใช้สอย 450,000 450,000 

งบลงทุน 30,000 30,000 

 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 30,000 30,000 

รวม 480,000 480,000 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

                 งาน                      

งบ        

งานกีฬาและนันทนาการ 

(00262) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

(00263) 

รวม 

 

 

งบด าเนินงาน 90,000 290,000 380,000 

 ค่าใช้สอย 90,000 290,000 380,000 

งบลงทุน 100,000 0 100,000 

 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 100,000 

รวม 190,000 290,000 480,000 
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แผนงานการเกษตร (00320) 

                  งาน                        

งบ        

งานส่งเสริมการเกษตร 

(00321) 

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 

(00322) 

รวม 

 

งบด าเนินงาน 110,000 40,000 150,000 

 ค่าใช้สอย 110,000 40,000 150,000 

รวม 110,000 40,000 150,000 
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แผนงานงบกลาง (00410) 

               งาน             

งบ        

งบกลาง 

(00411) 

รวม 

 

งบกลาง 20,757,820 20,757,820 

 งบกลาง 20,757,280 20,757,280 

รวม 20,757,280 20,757,280 
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ข้อบัญญัต ิ

 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

-------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตาม

ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ                   

ขึ นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส และโดยอนุมัติของนายอ าเภอจัตุรัส  

 ข้อ 1 .   ข้ อบัญญัติ นี เ รี ยกว่ า  ข้ อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ                    

พ.ศ. 2561 

 ข้อ 2.  ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวนรวมทั งสิ น 55,000,000  

บาท  

 ข้อ 4.  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จากจ่ายรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร  และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั งสิ น  55,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี  

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,158,380 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 520,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศกึษา 9,803,960 

          แผนงานสาธารณสุข 1,717,260 

          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,028,100 

          แผนงานเคหะและชุมชน 6,905,020 

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 480,000 

          แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 480,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

          แผนงานการเกษตร 150,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น ๆ   

         งบกลาง 20,757,280 

งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 55,000,000 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตรุัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 รายรับจรงิ ประมาณการ 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง  

(%) ปี 2561 

หมวดภาษีอากร        

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 112,657.00 119,420.00 131,621.00 138,224.00 140,000.00 7.14% 150,000.00 

 ภาษีบ ารุงท้องท่ี 182,142.06 182,781.08 179,869.00 203,738.42 200,000.00 0.00% 200,000.00 

 ภาษีป้าย 47,024.00 49,808.00 50,026.00 37,614.00 70,000.00 -14.29% 60,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 341,823.06 352,009.08 361,516.00 379,567.42 410,00.00  410,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 3,000.00 

     ค่าธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 290,270 291,280.00 286,790.00 279,490.00 300,000.00 0.00% 300,000.00 

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 3,000.00 

     ค่าธรรมเนยีมเกี่ยวกับการประกอบกจิการน  ามันเชื อเพลงิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 3,000.00 

 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 5,450.00 4,000.00 7,500.00 3,400.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

 ค่าปรับการผิดสัญญา 7,306.00 2,475.00 18,790.00 - 5,000.00 0.00% 5,000.00 

 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 12,420,00 7,250.00 15,700.00 14,600.00 15,000.00 0.00% 15,000.00 

 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 5,000.00 

 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 316,236.00 306,085.00 329,390.00 5,525.00 2,000.00 200.00% 6,000.00 

รวมหมวดคา่ธรรมเนียม คา่ปรับและใบอนุญาต 316,236.00 306,085.00 329,390.00 316,000.00 303,015.00  350,000.00 
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 รายรับจรงิ ประมาณการ 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง  

(%) ปี 2561 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        

     ดอกเบี ย 243,323.48 263,291.66 263,286.94 207,016.45 190,000.00 5.26~ 200,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 243,323.48 263,291.66 263,286.94 207,016.45 190,000.00  200,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        

     -  - - - - -  - 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - - -  - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        

     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ - - - - -  - 

 ค่าขายแบบแปลน 290,000.00 117,100.00 124,900 19,500.00 28,000.00 -28.57% 20,000..00 

 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 53,366.00 15,640.00 10,847.00 6,883.00 10,000.00 0.00% 10,000.00 

รวมหมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 343,866.00 132,740.00 135,747 26,383.00 38,000.00  30,000.00 

หมวดรายได้จากทุน        

     -  - - - - -  - 

รวมหมวดรายได้จากทนุ - - - - -  - 
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 รายรับจรงิ ประมาณการ 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ยอดต่าง  

(%) ปี 2561 

หมวดภาษีจัดสรร        

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,160,566.83 6,472,476.59 9,520,556.55 8,700,181.24 9,500,000.00    -5.26% 9,000,000.00 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 2,982,576.66 3,172,241.24 3,137,317.74 3,128233.72 3,200,000.00 3.13% 3,300,000.00 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 35,911.96 34,761.34 12,683.14 45,134.39 30,000.00 66.67% 50,000.00 

 ภาษีสุรา 1,361,335.55 1,487,734.26 1,675,305.19 1,621,847.46 1,700,000.00 0.00% 1,700,000.00 

 ภาษีสรรพสามติ 2,976,231.01 2,023,613.46 2,872,672.65 3,488,607.29 2,900,000.00 17.24% 3,400,000.00 

            ภาษีการพนัน 20.00 150,990.00 - - 50,000.00 -60.00% 20,000.00 

 ค่าภาคหลวงแร่ 39,020.03 50,020.05 43,523.07 54,623.88 50,000.00 20.00% 60,000.00 

 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 122,513.36 117,033.91 83,011.19 55,477.26 110,000.00 -27.27% 80,000.00 

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดนิ 

1,222,673.00 1,439,337.00 1,356,650.00 1,321,372.00 1,490,000.00 -6.04% 1,400,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,900,848.40 14,948,208.40 18,701,719.53 18,415,477.24 19,030,000.00  19,010,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        

     เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ

ภารกิจถ่ายโอนเลอืกท า 

10,322,067.00 11,332,823.00 10,930,427.00 9,743,265.00 35,000,000.00 0.00% 35,000,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุทั่วไป 10,322,067.00 11,332,823.00 10,930,427.00 9,743,265.00 35,000,000.00  35,000,000.00 

รวมทุกหมวด 29,468,163.94 27,335,157.14 30,722086.47 29,074,733.11 55,000,000.00  55,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประมาณการรายรับรวมทั งสิ น  55,000,000.00  บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร (411000)     รวม   410,000  บาท   

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ  (411001)        จ านวน    150,000   บาท   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ภาษีบ ารุงท้องที่ (411002) จ านวน   200,000   บาท   

 ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ภาษีป้าย (411003)      จ านวน    60,000   บาท   

 ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  (412000)      รวม   350,000  บาท    

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  (412106) จ านวน      3,000  บาท   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  (412107)   จ านวน   300,000  บาท   

ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณชิย์  (412128)  จ านวน      3,000  บาท   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน  ามันเชื อเพลิง จ านวน   3,000  บาท   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ค่าปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก (412202)  จ านวน      10,000  บาท   

ประมาณการไว้เท่ากับที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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ค่าปรับการผิดสัญญา  (412210)    จ านวน   5,000   บาท   

      ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

    ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (412303) 

        จ านวน   15,000  บาท  

        ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (412307) จ านวน   5,000   บาท   

       ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

     ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ (421307)          จ านวน   6,000   บาท   

       ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  (413000)     รวม  200,000 บาท    

  ค่าดอกเบี ยเงนิฝากธนาคาร  (413003)   จ านวน  200,000  บาท  

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์  (414000)      รวม         -    บาท  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  (415000)        รวม    30,000  บาท   

       เงินที่มผีูอุ้ทิศให้ (415004)    จ านวน       -      บาท  

       ค่าขายแบบแปลน (415004)                                    จ านวน    20,000   บาท  

  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

        รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  (415999)   จ านวน   10,000   บาท  

  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

หมวดภาษีจัดสรร       รวม 19,010,000 บาท 

        ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ (421002) จ านวน  9,000,000 บาท                      

  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

      ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้  (421004) จ านวน  3,300,000 บาท 

        ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    
26 

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ  (421005) จ านวน      50,000 บาท   

        ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559                      

        ภาษีสุรา  (421006)  จ านวน  1,700,000  บาท   

  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

       ภาษีสรรพสามิต  (421007) จ านวน 3,400,000 บาท   

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

       ภาษีการพนัน  (421008) จ านวน     20,000 บาท   

  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

        ค่าภาคหลวงแร่  (421012)  จ านวน   60,000  บาท   

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

        ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)    จ านวน  80,000 บาท   

  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

        คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมที่ดนิ (421015) จ านวน 1,400,000 บาท  

  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (431000)   

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป      รวม 35,000,000 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ถ่ายโอน 

                                                                จ านวน 35,000,000 บาท 

  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ น  
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูม ิ

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานบริหารทั่วไป        

งานบรหิารทัว่ไป        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,035,766 3,047,427 3,221,520 3,175,920 3,175,920 2.72% 3,262,320 

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,884,911 2,207,963 2,853,694 3,216,506 3,899,880 5.54% 4,115,940 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 4,920,677 5,255,390 6,075,214 6,392,426 7,075,800  7,378,260 

รวมงบบุคลากร 4,920,677 5,255,390 6,075,214 6,392,426 7,075,800  7,378,260 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,550 4,600 26,672 37,300 25,000 0% 25,000 

            คา่ตอบแทนการปฏบัิตริาชการนอกเวลาราชการ 8,400 24,600 840 0 20,000 -50% 10,000 

            คา่เช่าบ้าน 57,000 119,000 137,400 103,450 166,200 14.08% 189,600 

            เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 48,260 18,000 34,870 31,220 40,000 0% 40,000 

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 6,306 0 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 142,516 166,200 199,782 171,970 251,200  264,600 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ป ี2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 477,507 394,684 342,660 232,727 220,000 109.09% 460,000 

            รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 28,830 9,975 8,275 11,850 20,000 0% 20,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

1,068,176.22 397,010.45 582,493 537,832 985,000 16.24% 1,145,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 11,563.50 7,845 20,450 8,990 50,000 0% 50,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 1,586,076.72 809,514.45 953,878 791,399 1,275,000  1,675,000 

      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุส านักงาน 237,013 147,250 219,491.69 109,600 100,000 0% 100,000 

 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 0 1,350 4,834 7,300 25,000 0% 25,000 

 วัสดุงานบ้านงานครัว 36,316 36,910 44,745 39,688 50,000 0% 50,000 

 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 0 43,100 14,080 0 25,000 -20% 20,000 

 วัสดุเชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 118,290 127,515 116,460 129,129.08 200,000 0% 200,000 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 0 0 0 10,000 0% 10,000 

 วัสดุการเกษตร 0 10,000 0 16,700 15,000 100% 30,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,194 14,988.80 20,498 32,420 35,000 -14.29% 30,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร์ 31,433 34,620 9,870 18,481 30,000 0% 30,000 

 วัสดุอ่ืน ๆ 0 0 0 0 10,000 0% 5,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 439,246 415,733.80 429,978.69 353,318.08 500,000  500,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

      หมวดค่าสาธารณูปโภค        

            คา่ไฟฟา้ 207,129.74 228,066.80 222,140.85 264,726.34 220,000 13.64% 250,000 

            คา่น  าประปา 37,134.79 20,398.93 16,747.34 19,652.40 36,000 -16.67% 30,000 

            คา่โทรศัพท์ 3,701.43 3,071.28 2,761.67 3,185.86 15,000 -33.33% 10,000 

            คา่ไปรษณีย์ 11,347 9,890 12,500 9,901 15,000 -20% 12,000 

            คา่บริการทางด้านโทรคมนาคม 29,655.52 32,693.20 36,835.15 93,670 120,000 -16.67% 100,000 

รวมหมวดคา่สาธารณูปโภค 288,968.48 294,120.21 290,985.01 391,135.60 406,000  402,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,456,807.20 1,685,568.46 1,874,623.70 1,707,822.68 2,432,200  2,841,600 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 229,900 98,500 159,940 57,000 0 100% 95,500 

            ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวิทย ุ 0 0 98,200 44,800 25,000 -10% 22,500 

            ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 0 0 0 0 22,000 -77.27% 5,000 

            ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 0 0 0 19,000 0 0% 0 

            ครุภัณฑว์ทิยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 15,000 0 0% 0 

            ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 0 0 52,940 10,000 0 0% 0 

            ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 5,200 43,500 30,340 0 16,000 153.75% 40,600 

            คา่บ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 72,774.19 157,555.91 107,300 210,931.50 200,000 0% 200,000 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 307,874.19 299,555.91 448,720 356,731.50 263,000  363,600 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 98,000 200,000 -50% 100,000 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 98,000 200,000  100,000 

รวมงบลงทุน 307,874.19 0 448,720 454,731.50 463,000  463,600 

     งบรายจ่ายอ่ืน        

      หมวดรายจ่ายอ่ืน        

            คา่จ้างทีป่รกึษาเพื่อศึกษา วิจัย และประเมินผล หรือพัฒนา

ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง 

10,000 10,000 15,000 0 30,000 0% 30,000 

            เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษฯ 0 0 847,505.42 0 0 0% 0 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 10,000 10,000 862,505.42 0 30,000  30,000 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 10,000 10,000 862,505.42 0 30,000  30,000 

     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 52,000 52,000 40,000 32,000 32,000 0% 32,000 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 52,000 52,000 40,000 32,000 32,000  32,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 52,000 52,000 40,000 32,000 32,000  32,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 7,747,358.39 7,302,514.37 9,301,063.12 8,586,980.18 10,033,000  10,745,460 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

งานบรหิารงานคลัง        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 848,220 887,272 1,128,273 1,397,352 1,797,720 -0.26% 1,793,120 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 848,220 887,272 1,128,273 1,397,352 1,797,720  1,793,120 

รวมงบบุคลากร 848,220 887,272 1,128,273 1,397,352 1,797,720  1,793,120 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 10,000 0% 10,000 

            คา่ตอบแทนการปฏบัิตริาชการนอกเวลาราชการ 6,360 7,400 8,820 0 30,000 -66.67% 10,000 

            คา่เช่าบ้าน 28,800 28,800 0 7,500 20,000 0% 20,000 

            เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 2,200 5,300 0 0 15,000 0% 15,000 

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 16,853 628 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 54,213 42,128 8,820 7,500 75,000  55,000 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 99,845 77,230 50,159 43,995.50 300,000 0% 300,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

70,974 7,544 202,800 129,000 290,000 -72.41% 80,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซม 0 2,000 12,200 1,050 30,000 0% 30,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 170,819 86,774 265,159 174,045.50 620,000  410,000 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    32 

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุส านักงาน 69,373 47,095 64,491 64,279 100,000 0% 100,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร์ 24,200 24,610 30,000 2,634 30,000 0% 30,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 93,573 71,705 94,491 66,913 130,000  130,000 

รวมงบด าเนินงาน 318,605 158,479 368,470 248,458.50 825,000  595,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 0 0 0 59,200 8,000 136.25% 18,900 

            ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 0 9,800 30,000 22,000 3,100 90.32% 5,900 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 0 9,800 30,000 81,200 11,100  24,800 

รวมงบลงทุน 0 9,800 30,000 81,200 11,100  24,800 

     งบรายจ่ายอ่ืน        

      หมวดรายจ่ายอ่ืน        

            เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษฯ 0 0 402,055.93 0 0 0 0 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 0 0 402,055.93 0 0 0 0 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 0 402,055.93 0 0 0 0 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,166,825 1,055,551 1,928,798.93 1,727,010.50 2,633,820  2,412,920 

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 8,914,183.39 8,358,065.37 11,253,682.05 10,313,990.68 13,960,820  13,158,380 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน        

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใช้สอย        

            รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 

142,140 194,130 25,898 161,659 190,000 115.79% 410,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 142,140 194,130 25,898 161,659 190,000  410,000 

      หมวดค่าวัสดุ        

 วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 100% 30,000 

 วัสดุเครื่องดับเพลิง 20,000 9,800 20,000 12,500 40,000 100% 80,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 20,000 9,800 20,000 12,500 40,000  110,000 

รวมงบด าเนินงาน 162,140 203,930 45,898 174,159 230,000  520,000 

     งบลงทุน        

      หมวดค่าครุภัณฑ์        

            ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 0 0 0 0 3,500,000 -100% 0 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 3,500,000  0 

      หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

            ค่าบ ารุงและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 12,000 0 0% 0 

รวมหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 12,000 0  0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 12,000 3,500,000  520,00 

รวมงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 162,140 203,930 45,898 186,157 3,730,000  520,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 162,140 203,930 45,898 186,157 3,730,000  520,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานการศึกษา        

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 493,740 476,902 784,071 1,218,075 3,074,100 -1.69% 3,022,260 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 493,740 476,902 784,071 1,218,075 3,074,100  3,022,260 

รวมงบบุคลากร 493,740 476,902 784,071 1,218,075 3,074,100  3,022,260 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนการปฏบัิตริาชการนอกเวลาราชการ 1,170 19,800 0 0 10,000 0% 10,000 

            คา่เช่าบ้าน 26,400 28,800 31,200 16,800 36,000 0% 36,000 

            เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 0 0 0 0 30,000 0% 30,000 

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 410 0 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 27,980 486,000 31,200 16,800 76,000  76,000 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 46,800 67,000 32,040 69,500 80,000 675% 620,000 

            รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 15,000 0% 15,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

1,297,814 337,949 1,230,475.10 97,102 165,000 0% 165,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 1,720 6,690 3,350 4,030 10,000 100% 20,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 1,346,334 361,314 1,265,865.10 170,632 270,000  820,000 
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      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุส านักงาน 102,974 39,931 91,339 96,174 100,000 0% 100,000 

 วัสดุงานบ้านงานครัว 79,904 89,510 90,621 89,484 100,000 0% 100,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 3,080 5,398 15,000 0% 15,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร์ 9,750 12,680 25,000 33,490 40,000 25% 50,000 

 วัสดุการศกึษา 0 0 0 49,905 50,000 0% 50,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 192,628 142,121 210,040 274,451 305,000  315,000 

      หมวดค่าสาธารณูปโภค        

            คา่ไฟฟา้ 17,810.42 19,065.54 21,146.95 29,780.65 30,000 0% 30,000 

            คา่น  าประปา 19,127.19 18,523.86 15,348.63 19,773.61 30,000 0% 30,000 

รวมหมวดคา่สาธารณูปโภค 36,937.61 37,589.40 36,495,58 49,554.26 60,000  60,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,603,879.61 1,027,024.40 1,543,600.68 511,437.26 711,000  1,271,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 0 0 0 0 0 100% 8,000 

            ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 59,000 22,800 0 78,100 0 0% 0 

            คา่บ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 98,700 75,000 0 19,500 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 157,700 97,800 0 97,600 0  8,000 
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      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่ถมดิน 0 0 0 98,000 0 0% 0 

            คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 0 0 0 147,000 0 0% 0 

            คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 196,000 0 0% 0 

            อาคารต่าง ๆ 0 0 0 0 0 100% 200,000 

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 140,000 120,000 100,000 200% 300,000 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 140,000 561,000 100,000  500,000 

รวมงบลงทุน 157,700 97,800 140,000 658,600 100,000  508,000 

     งบรายจ่ายอ่ืน        

      หมวดรายจ่ายอ่ืน        

            เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษฯ 0 0 889,782 0 0 0% 0 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 0 0 889,782 0 0  0 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 0 889,782 0 0  0 

     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 3,600 0 0% 0 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 0 0 0 3,600 0  0 

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 0 3,600 0  0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,255,319.61 1,601,726.40 3,357,453.68 2,391,712.26 3,885,100  4,801,260 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

751,972.15 966,720 1,252,800 1,373,700 1,844,200 -26.28% 1,359,600 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 751,972.15 966,720 1,252,800 1,373,700 1,844,200  1,359,600 

      หมวดค่าวัสด ุ        

 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,114,715.49 1,122,642.34 759,305.69 1,270,560.38 1,297,268 0.30% 1,301,100 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 1,114,715.49 1,122,642.34 759,305.69 1,270,560.38 1,297,268  1,301,100 

รวมงบด าเนินงาน 1,866,687.64 1,089,362.34 2,012,105.69 2,644,260.38 3,141,468  2,660,700 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 0 0 139,750 0 0 0% 0 

            ครุภัณฑ์การศึกษา 0 0 199,990 199,500 200,000 0% 200,000 

            ครภุัณฑง์านบ้านงานครัว 0 0 74,850 0 50,000 0% 50,000 

            ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 0 200,000 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 0 200,000 414,590 199,500 250,000  250,000 

รวมงบลงทุน 0 200,000 414,590 199,500 250,000  250,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,281,800 2,012,000 2,238,940 2,021,400 2,040,000 2.55% 2,092,000 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 1,281,800 2,012,000 2,238,940 2,021,400 2,040,000  2,092,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 1,281,800 2,012,000 2,238,940 2,021,400 2,040,000  2,092,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 3,148,487.64 3,301,362.34 4,665,635.69 4,865,160.38 5,431,468  5,002,700 

รวมแผนงานการศกึษา 5,403,807.25 4,903,088.74 8,023,089.37 7,256,872.64 9,316,568  9,803,960 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานสาธารณสุข        

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 440,700 523,160 655,826 658,232 1,024,380 -3.20% 991,560 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 440,700 523,160 655,826 658,232 1,024,380  991,560 

รวมงบบุคลากร 440,700 523,160 655,826 658,232 1,024,380  991,560 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนการปฏบัิตริาชการนอกเวลาราชการ 1,590 10,680 0 0 10,000 0% 10,000 

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 1,590 0 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 1,590 10,680 0 0 10,000  10,000 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 3,700 0 3,000 68,794 117,000 0% 117,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

59,675 0 0 0 5,000 100% 10,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 11,760 4,440 1,750 670 15,000 0% 15,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 65,135 4,440 4,750 69,460 137,000  142,000 
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      หมวดค่าวัสดุ        

 วัสดุส านักงาน 1,800 5,000 13,500 19,291 20,000 25% 25,000 

 วัสดุเชื อเพลิงและหลอ่ลื่น 97,033.20 100,808.40 45,863 82,394.23 120,000 0% 120,000 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 27,500 80,000 0% 80,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 5,000 100% 10,000 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 10,000 0% 10,000 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 9,200 0 0 10,000 0% 10,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 98,833.20 115,008.40 59,363 129,185.23 245,000  255,000 

รวมงบด าเนินงาน 175,558.20 130,128.40 64,113 198,645.23 392,000  407,000 

     งบรายจ่ายอื่น        

      หมวดรายจ่ายอื่น        

            เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษฯ 0 0 169,794.50 0 0 0% 0 

รวมหมวดรายจ่ายอื่น 0 0 169,794.50 0 0  0 

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 169,794.50 0 0  0 

     งบลงทุน        

      หมวดค่าครุภัณฑ์        

            ครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 0 49,300 8,000 -100% 0 

            ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 24,500 0 0 0 100% 23,700 

            ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 49,767.84 10,467 24,230 87,930 100,000 0% 100,000 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 49,767.84 34,967 24,230 137,230 108,000  123,700 

รวมงบลงทุน 49,767.84 34,967 24,230 137,230 108,000  123,700 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 660,026.04 688,255.40 913,963.50 994,107.23 1,524,380  1,522,260 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 149,680 133,970 111,100 200,000 -2.50% 195,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 0 149,680 133,970 111,100 200.000  195,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 149,680 133,970 111,100 200,000  195,000 

     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 140,000 210,000 210,000 210,000 0 0% 0 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 140,000 210,000 210,000 210,000 0  0 

รวมงบเงนิอุดหนุน 140,000 210,000 210,000 210,000 0  0 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 59,000 59,000 59,000 -100% 0 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 0 0 59,000 59,000 59,000  0 

รวมงบลงทุน 0 0 59,000 59,000 59,000  0 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 140,000 359,680 402,970 380,100 259,000  195,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 800,026.04 1,047,935.40 1,316,933.50 1,374,207.23 1,783,380  1,717,260 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์        

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห ์        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 180,000 293,452 413,760 722,269 857,940 5.85% 908,100 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 180,000 293,452 413,760 722,269 857,940  908,100 

รวมงบบุคลากร 180,000 293,452 413,760 722,269 857,940  908,100 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนการปฏบัิตริาชการนอกเวลาราชการ 1,590 3,600 0 0 5,000 0% 5,000 

            เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 0 0 0 3,950 5,000 0% 5,000 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 1,590 3,600 0 3,950 10,000  10,000 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 28,000 0 0 4,900 40,000 0% 40,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

15,666 0 664 6,608 20,000 0% 20,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 0 1,460 664 3,770 10,000 0% 10,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 43,666 1,460 664 15,278 70,000  70,000 
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      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุส านักงาน 36,799 29,980 12,300 17,080 30,000 0% 30,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 9,990 9,865 790 10,000 0% 10,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 36,799 39,970 22,165 17,870 40,000  40,000 

รวมงบด าเนินงาน 82,055 45,030 22,829 37,098 120,000  120,000 

     งบรายจ่ายอ่ืน        

      หมวดรายจ่ายอ่ืน        

            เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน 0 0 98,597 0 0 0% 0 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 0 0 98,597 0 0  0 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 0 98,597 0 0  0 

     งบลงทุน        

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 0 0 26,160 21,000 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 0 0 0 21,000 0  0 

รวมงบลงทุน 0 0 26,160 21,000 0  0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 262,055 0 561,346 780,367 977,940  1,028,100 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

งานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห ์        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 65,160 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 0 65,160 0 0 0  0 

รวมงบด าเนินงาน 0 65,160 0 0 0  0 

รวมงานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์ 0 65,160 0 0 0  0 

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 262,055 403,642 561,346 780,367 977,940  1,028,100 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานเคหะและชุมชน        

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 385,740 372,500 407,568 611,850 1,201,620 -6.82% 1,119,620 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 385,740 372,500 407,568 611,850 1,201,620  1,119,620 

รวมงบบุคลากร 385,740 372,500 407,568 611,850 1,201,620  1,119,620 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนการปฏบัิตริาชการนอกเวลาราชการ 420 1,800 0 0 10,000 0% 10,000 

            คา่เช่าบ้าน 36,000 36,000 36,000 12,000 36,000 0% 36,000 

            เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 11,700 16,150 25,800 16,400 30,000 0% 30,000 

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 10,517 0 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 58,637 53,950 61,800 28,400 76,000  76,000 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 35,800 0 2,500 18,919 60,000 0% 60,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

2,314 0 0 2,392 30,000 666.67% 230,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 0 2,450 2,500 0 15,000 0% 15,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 38,114 2,450 2,500 21,311 105,000  305,000 
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      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุส านักงาน 20,000 11,250 18,770 17,476 20,000 0% 20,000 

 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 4,750 0 0 18,782 20,000 0% 20,000 

 วัสดุก่อสร้าง 20,000 17,047 21,316 20,245 20,000 1,000% 220,000 

 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 0 0 10,000 0% 10,000 

 วัสดุเชื อเพลงิและหล่อลื่น 3,992 5,572 1,230 3,520 10,000 50% 15,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 290 0 0 10,000 400% 50,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร์ 10,000 0 10,000 2,790 10,000 0% 10,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 58,742 34,159 51,316 62,813 100,000  445,000 

รวมงบด าเนินงาน 155,493 90,559 115,616 112,524 281,000  826,000 

     งบรายจ่ายอ่ืน        

      หมวดรายจ่ายอ่ืน        

            เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน 0 0 162,456.50 0 0  0 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 0 0 162,456.50 0 0  0 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 0 162,456.50 0 0  0 
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     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 0 0 0 16,000 0 0% 0 

            ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว 0 0 0 0 0 100% 5,000 

            ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 0 0 0 0 52,000 -100% 0 

            ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 14,000 22,800 0 29,600 0 100% 28,700 

            คา่ปรับปรุงบ ารุงครุภัณฑ์ 0 0 0 5,210 10,000 0% 10,000 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 14,000 22,800 0 50,810 62,000  83,700 

รวมงบลงทุน 14,000 22,800 0 50,810 62,000  83,700 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 555,233 485,859 685,640.50 775,184 1,544,620  2,029,320 

งานไฟฟ้าถนน        

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,957,180 653,900 1,939,170 427,700 0 100% 1,075,700 

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 118,400 897,950.21 494,200 196,050 0 100% 1,050,000 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 2,075,580 1,551,850.21 2,433,370 623,750 0  2,125,700 

รวมงบลงทุน 2,075,580 1,551,850.21 2,433,370 623,750 0  2,125,700 

รวมงานไฟฟา้ถนน 2,075,580 1,551,850.21 2,433,370 623,750 0  2,125,700 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

งานสวนสาธารณะ        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 0 0 78,000 90,000 0% 90,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 0 0 0 78,000 90,000  90,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 78,000 90,000  90,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 99,000 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 99,000 0 0  0 

รวมงบลงทุน 0 0 99,000 0 0  0 

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 99,000 78,000 90,000  90,000 

งานก าจัดขยะมลูฝอย        

     งบด าเนินงาน        

        หมวดค่าใช้สอย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 0 0 3,200 30,000 166.67% 80,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 0 0 0 3,200 30,000  80,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ป ี2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

         หมวดค่าวสัด ุ        

 วัสดุงานบ้านงานครัว 0 99,200 25,000 0 80,000 0% 80,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 0 99,200 25,000 0 80,000  80,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 99,200 25,000 0 110,000  160,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 0 0 0 0 2,300,000 0% 2,300,000 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 0 0 0 0 2,300,000  2,300,000 

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 90,000 122.22% 200,000 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 90,000  200,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 2,390,000  2,500,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอย 0 99,200 25,000 3,200 2,500,000  2,660,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,630,813 2,136,909.21 3,243,010.50 1,480,134 4,134,620  6,905,020 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน        

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

449,330 411,985 315,630 212,175 550,000 -18.18% 450,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 449,330 411,985 315,630 212,175 550,000  450,000 

รวมงบด าเนินงาน 449,330 411,985 315,630 212,175 550,000  450,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            อาคารต่าง ๆ 0 0 0 0 100,000 -70% 30,000 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100,000  30,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 100,000  30,000 

รวมงานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน 449,330 - 315,630 212,175 650,000  480,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 449,330 411,985 315,630 212,175 650,000  480,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ        

งานกีฬาและนนัทนาการ        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 59,840 175,460 0 110,000 -18.18% 90,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 0 59,840 175,460 0 110,000  90,000 

      หมวดวสัด ุ        

วัสดุกีฬา 49,980 49,918 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 49,980 49,918 0 0 0  0 

รวมงบด าเนินงาน 49,980 49,918 0 0 110,000  90,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 0 0 0 0 0 100% 100,000 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0  100,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0  100,000 

รวมงานกฬีาและนันทนาการ 49,980 109,785 175,460 0 110,000  190,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

312,040 14,000 289,960 348,140 0 100% 290,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 312,040 14,000 289,960 348,140 0  290,000 

รวมงบด าเนินงาน 312,040 14,000 289,960 348,140 0  290,000 

รวมงานศาสนา วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 312,040 14,000 289,960 348,140 0  290,000 

รวมแผนงานการศาสนา กีฬา และนันทนาการ 362,020 123,758 465,420 348,140 110,000  480,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

งานก่อสร้างโครงสรา้งพื นฐาน        

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 95,000 99,800 154,800 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 95,000 99,800 154,800 0 0  0 

รวมงบลงทุน 95,000 99,800 154,800 0 0  0 

     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 0 0 0 0 0  0 

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 0 0 0  0 

รวมงานก่อสร้างโครงสรา้งพื นฐาน 95,000 0 0 0 0  0 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 95,000 99,800 154,800 0 0  0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานการเกษตร        

งานส่งเสริมการเกษตร        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใช้สอย        

            รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 

0 0 277,500 0 110,000 0% 110,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 0 0 277,500 0 110,000  110,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 277,500 0 110,000  110,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 277,500 0 110,000  110,000 

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใช้สอย        

            รายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจา่ยหมวดอ่ืน ๆ 

12,500 40,000 20,000 6,032 70,000 -42.86% 40,000 

รวมหมวดค่าใช้สอย 12,500 40,000 20,000 6,032 70,000  40,000 

รวมงบด าเนินงาน 12,500 40,000 20,000 6,032 70,000  40,000 

     งบลงทุน        

      หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง        

            ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 294,500 0  0 

            ค่าบ ารุงและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0  0 

รวมหมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 294,500 0  0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 294,500 0  0 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 12,500 40,000 20,000 300,532 70,000  40,000 

รวมแผนงานการเกษตร 12,500 40,000 297,500 300,532 180,000  150,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2561 

แผนงานงบกลาง        

งานงบกลาง        

     งบกลาง        

      หมวดงบกลาง        

            เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 155,098 107,206 153,036 146,706 212,690 -5.97% 200,000 

            เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0 0 0 0 14,042,400 0.44% 14,103,600 

            เบี ยยังชีพคนพกิาร 0 0 0 0 4,022,400 32.94% 5,347,200 

            เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000 42,000 47,000 50,000 0% 50,000 

            ส ารองจา่ย 202,230 230,946 194,833 610,641.63 2,803,182 -73.73% 736,480 

            รายจ่ายตามข้อผูกพัน 205,550 124,800 120,000 120,000 120,000 0% 120,000 

            เงินชว่ยพเิศษ 2,000 1,000 0 0 0 0% 0 

              เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่น

ท้องถิ่น (กบท.) 

144,960 149,960 180,000 181,000 200,000 0% 200,000 

รวมงบกลาง 144,960 149,960 180,000 1,105,347.63 21,450,672  20,757,280 

รวมงบกลาง 751,838 655,912 689,869 1,105,347.63 21,450,672  20,757,280 

รวมงานงบกลาง 751,838 655,912 689,869 1,105,347.63 21,450,672  20,757,280 

รวมแผนงานงบกลาง 751,838 655,912 689,869  21,450,672  20,757,280 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     

องค์การบริหารส่วนต าบลกดุน  าใส 

อ าเภอ จัตุรัส   จังหวัดชัยภมูิ 

        

                  ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น 55,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

แยกเป็น  

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

 
 

งานบรหิารท่ัวไป รวม 10,745,460 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 7,378,260 บาท 

 
   

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท 

 
   

เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การ

บรหิารส่วนต าบล จ านวน 2 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

เงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ

รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล จ านวน 2 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

เงินคา่ตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่ตอบแทนพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายก

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล จ านวน 2 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

เงินคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล จ านวน 86,400 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ตั งจา่ยจากเงนิ

รายได้ 
      

 
   

เงินคา่ตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,577,600 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภา อบต. และ

เลขานุการสภา อบต. แยกเป็น 

- ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นเงิน 134,640 บาท 

- รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เปน็เงิน 110,160 บาท 

- สมาชิกสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล จ านวน 26 คน เป็นเงิน 2,246,400 บาท 

- เลขานุการสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล เป็นเงิน 86,400 บาท 

 

 

 

 

      

  



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    
57 

 

 

   
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,115,940 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,502,060 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล สังกัด ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล จ านวน 9 ต าแหน่ง 

- ต าแหน่ง ปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.) จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง รองปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (นักบรหิารงาน อบต.)  

จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (นักบริหารงาน

ทั่วไป) จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง นักวชิาการตรวจสอบภายใน จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง นักวเิคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง นิติกร จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง เจา้พนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 1 อัตรา 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน 168,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ตั ง

จ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 1,215,600 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่ พนักงานจา้งตามภารกิจ พนักงานจ้าง

ทั่วไป สังกัด ส านักปลัดองคก์ารบรหิารส่วนต าบล จ านวน 7 ต าแหนง่ 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร  จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บนัทึกข้อมูล จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน  าฯ จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง คนงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง ยาม จ านวน 1 อัตรา 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินเพิ่มตา่ง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 92,280 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ตั งจ่าย

จากเงินรายได้ 

      

 
   

เงินอื่นๆ จ านวน 138,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นให้แก่พนักงานส่วนต าบล เช่น เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ

พิเศษของพนักงานส่วนต าบล คา่ตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 2,841,600 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 264,600 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 25,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายให้แก่บุคคล คณะบุคคลที่ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบล ตามหลักเกณฑ์และระเบียบก าหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่ง

เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการ

ได้ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

คา่เช่าบ้าน จ านวน 189,600 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินคา่เช่าบ้านใหแ้กพ่นักงานส่วนต าบล สงักดั ส านักปลดัองคก์าร

บรหิารส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบกิค่าเช่าบ้านไดต้ามระเบยีบฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได ้
      

 
   

เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดส านักปลดั

องคก์ารบรหิารส่วนต าบล ผู้บริหาร และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตรได้

ตามระเบยีบฯ ตั งจ่ายจากเงนิรายได ้

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 1,675,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จ านวน 460,000 บาท 

 

      

  (1) คา่รับวารสารและนติยสารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเปน็คา่รับวารสาร และนิตยสารหรอื

สื่อสิง่พิมพ์ตา่ง ๆ  

(2) คา่ถา่ยเอกสาร และเย็บเล่ม เพื่อจ่ายเปน็คา่ถา่ยเอกสาร พรอ้มเย็บเล่ม หรือ

เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่ม อื่นใด 

(3) คา่โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่

ข่าวสาร ทางวิทย ุโทรทัศน ์สือ่สิ่งพมิพ์ต่าง ๆ 

(4) คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และ

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหาร สมาชิก

สภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดส านักปลัดองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบล และต าแหน่งอืน่ทีก่ฎหมายก าหนด 
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(5) คา่ใช้จา่ยในการด าเนนิคดตีามค าพิพากษา เพื่อจ่ายเป็นคา่ธรรมเนียมศาล ใน

การด าเนินคดตีามค าพิพากษา 

(6) คา่จ้างเหมาบรกิาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ผูร้ับจา้งท าการอย่างใดอยา่ง

หนึ่ง ซึ่งมิใช่การประกอบ ดัดแปลง เสริมสรา้งครุภัณฑ์หรอื

สิ่งก่อสรา้ง ฯลฯ เช่น คา่จ้างเหมาสูบน  า คา่จ้างเหมาอื่น ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 

(7) คา่เช่ารถยนต์ส่วนกลาง เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนตส์่วนกลาง ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

   
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  (1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการ

ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน   ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  หรือ      

ทัศนศึกษาดูงาน  รวมทั งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะ

บุคคล  เช่น  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ

เลี ยงรับรอง  และค่าบริการอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที ่ 28  กรกฎาคม 2548  เรือ่ง  การ

ตั งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี ยงรับรองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  ค่าเลี ยงรับรองในการประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี ยงรับรองในการประชุมสภา

ท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการ   หรือคณะอนุกรรมการ   ที่ ได้รับแต่งตั งตาม

กฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการ  หรือการประชุมระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ฯลฯ   เช่น  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  ค่า

ของขวัญ  คา่ใช้จา่ยที่เกี่ยวเนื่องในการเลี ยงรับรอง  และคา่บริการอื่นที่จ าเป็นต้อง

จ่ายเกี่ยวกับการรับรอง   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท  0808.4/

ว 2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง  การตั งงบประมาณและการเบิก

จ่าย เงินค่ารับรองหรือค่า เลี ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

      

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

 
    

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี ย

เลี ยงเดินทาง คา่เช่าที่พัก หรือคา่ใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรบสัมมนาของผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล  และ

พนักงานจ้าง  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
    

ค่าใช้จา่ยในการรับเสด็จ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการรบัเสด็จ  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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คา่ใช้จา่ยส าหรับการเลือกตั งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 400,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั งขององค์การบริหารส่วนต าบล           

กุดน  าใส   ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั งก าหนด   (กรณีครบวาระ   ยุบ

สภา  กรณีแทนต าแหน่งว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั งสั่งให้มีการ

เลือกตั งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) และการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทาง     

กา ร เมื อ ง   ใ นกา ร เ ลื อ กตั ง ส ภาผู้ แ ทน ราษฎร   และหรื อสมา ชิกสภา

วุฒิสภา  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 148 ข้อ 2) ตั งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป   

      

 
    

คา่พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  ฯลฯ  เพื่อใช้ในงานพระราช

พิธี  รัฐพิธี  พิธีศาสนา  พิธีต่าง ๆ  หรืองานกิจการของท้องถิ่น  ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการจัดท าวารสารเผยแพรข่้อมูลข่าวสาร ของ อบต. จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสาร   สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของ อบต. เพื่อสรา้งช่องทางในการเขา้ถงึข้อมูลและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร

ของทางราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการ (ปรากฏในแผนพฒันา

สี่ป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 153 ข้อ 10) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

      

 

    

โครงการเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่9 เนื่อง

ในวันแม่แห่งชาต ิ

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรม

ราชินาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  (ปรากฏในแผนพัฒนา 

สี่ป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 134 ข้อ 15) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการวันพ่อแห่งชาต ิ จ านวน 50,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการวันพ่อแห่งชาติ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

ป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 134 ข้อ 16) ตั งจ่ายจากเงนิอดุหนุนทั่วไป 
      

 
    

โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  การจัด

ประชุมชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และ

สนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0891.4/ว 856 ลง

วั น ที่  12 มี น า ค ม  2553 (ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น พั ฒ น า สี่ ปี  พ . ศ .  2561-

2564 หน้า 149 ข้อ 4) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายที่ควรรู้ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย  หรือ

กฎหมายที่ควรรู้  หรือเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อ

พิพาทระดับต าบลหรือศูนย์ด ารงธรรมต าบลกุดน  าใส หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อ

ส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย   และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

การบริหารงานของ  อบต .   (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี  พ.ศ.  2561-2564 

หน้า 148 ข้อ 3) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการอบรมและพัฒนาจรยิธรรมและคุณธรรม จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม  ให้แก่

ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู อบต. และพนักงาน

จ้าง  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่   (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 151 ข้อ 4) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 

    

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบรหิาร

จัดการ 

จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ของผู้บริหาร  สมาชิก

สภา อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน เพื่อ

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  หรือเพื่อน าองค์ความรู้ใหม่ ๆ  จากหน่วยงาน

อื่นมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น     (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-

2564 หน้า 150 ข้อ 3) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วน

มาก  ที่ มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2560 เรื่อง  ซักซ้อม

แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์   เ ช่น   เครื่ องถ่ายเอกสาร    

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องท าน  าเย็น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตู้  โต๊ะ 

เก้าอี   เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
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ค่าวัสดุ รวม 500,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  ตรายาง 

น  ายาลบค าผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แบบพิมพ์  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  ฯลฯ   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จ านวน 25,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟา้  สวทิซ์

ไฟฟ้า  ถา่นไฟฉาย  หลอดไฟประดับ  โคมไฟฟ้า ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ถังขยะ  ถ้วย

ชาม   แก้วน  า   จานรอง   ผ้าปูโต๊ะ   ถังแก๊ส  ถังเก็บน  าดื่ม   น  าจืดที่ซ ือจาก

เอกชน  ผงซักฟอก  สบู่  น  ายาดับกลิ่น ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

      

 
   

วัสดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 20,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน 

เทยีน  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

วัสดุเชื อเพลงิและหลอ่ลื่น จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าวัสดุ เ ชื อ เพลิ งและหล่อลื่ น   เ ช่น   น  ามั น เบนซิน   น  ามั น

ดีเซล  น  ามันเครื่อง  ฯลฯ   ส าหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหรือเครื่องยนต์

เครื่องจักรกลของ  อบต.  หรือใช้ส าหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหรือ

เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลที่ อบต.  ยืมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  ตั ง

จ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

วัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล ์ออกซิเจน 

น  ายาต่าง ๆ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได ้
      

 
   

วัสดุการเกษตร จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าวัสดุการ เกษตร   เ ช่น   พันธุ์พืช   ต้น ไม้   พันธุ์ ไม้ ดอกไม้

ประดับ  ปุ๋ย  สารเคมีปอ้งกันและก าจัดศัตรูพืช  วัสดุเครื่องปลูกต่าง ๆ  วัสดุเพาะ

ช า  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่   เ ช่น   ป้ายไวนิล  กระดาษเขียน

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่าย

ดาวเทียม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  ฯลฯ  ตั งจา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น   ผงหมึก  ตลับผงหมกึ  แผ่นกรองแสง   

แป้นพิมพ ์ เมาส ์ แผ่นหรอืจานบันทึกข้อมลู  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั งจ่าย

จากเงินรายได ้  
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วัสดุอืน่ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด  แต่มี

ความจ าเป็นต้องใช้  เช่น  มิเตอร์น  า  มิเตอร์ไฟฟ้า  ตะแกรงกันสวะ  หัววาล์วปิด-

เปิดแก๊ส  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 402,000 บาท 

 
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 250,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ อบต.  หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแล

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส  คา่ไฟฟ้าของสถานีสูบน  าที่อยู่ในความดูแล

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส  ค่าไฟฟ้าส าหรับกล้อง CCTV ฯลฯ ตั งจ่าย

จากเงินรายได้ 

      

 
   

คา่น  าประปา คา่น  าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน  าประปาส าหรับที่ท าการ อบต.  หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ใน   

ความดูแลขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส   ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

คา่บรกิารโทรศัพท์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการ  อบต. หรือสถานที่ที่อยู่ใน 

ความดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  และรวมถงึคา่ใช้จา่ยเพื่อใหไ้ดใ้ช้

บรกิาร  และคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึ นเกี่ยวกับการบริการ  เช่น  ค่าเช่าเครื่อง  ค่าเช่าเลข

หมายโทรศัพท์  คา่บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

คา่บรกิารไปรษณีย์ จ านวน 12,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์   

คา่เช่าตู้ไปรษณยี์  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
      

 
   

คา่บรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรสาร   โทรภาพ  ค่าวิทยุสื่อสาร   ค่าสื่อสารผ่าน

ดาว เทียม    ค่า เ ช่าคู่สาย   ค่า เ ช่าพื นที่ โ ฮม เพจของ  อบต .   ค่าปรับปรุ ง

เว็บไซต์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต  และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้

บริการดังกล่าว   และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ  ค่าบริการติดตั งระบบ

อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

      

 
  

งบลงทุน รวม 463,600 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 363,600 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 
    

เก้าอี ท างาน จ านวน 12,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเก้าอี ท างาน จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท ชนิดเบาะหนัง 

บุฟองน  า มีพนักหลัง ที่พักแขน (ราคาตามท้องตลาด)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 
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เครื่องดูดฝุ่น จ านวน 13,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคา

มาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  มีนาคม  2560 โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะ ดังนี  

- สามารถดูดฝุน่และน  า 

- เป็นราคาพรอ้มอุปกรณ ์

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  

 
    

 
    

ตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 16,500 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 3 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท โดยมี

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี  

- มีมือจับชนดิบิด 

- มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชิ น 

- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โต๊ะพับโฟเมก้า จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือโต๊ะพับโฟเมก้า จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท  ชนิด หน้า

ขาว  เ ง า  หนา ไม่ น้ อยกว่ า  25 มิ ลลิ เมตร  ขนาด ไม่ น้ อยกว่ า  75x180x75 

เซนติเมตร โครงขาเหล็กพับได้ชุบโครเมียม (ราคาตามท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โต๊ะมา้หนิอ่อน จ านวน 21,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือโต๊ะม้าหินอ่อน  จ านวน  3 ชุด  ๆ  ละ  7,000 บาท  ทรง

สี่เหลี่ยม  พรอ้มม้านั่งไม่น้อยกวา่ 4 ตัว เพื่อไว้บริการประชาชนผู้มารับบริการหรือ

มาติดต่อราชการ (ราคาตามท้องตลาด)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

ถังน  า แบบสแตนเลส จ านวน 18,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือถังน  า  แบบสแตนเลส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1,000  

ลิตร  จ า นวน  1 ถั ง  ขนาดกว้ า ง ไม่ น้ อยกว่ า  1.11x1.56 ม .  ท่อ เข้ า  3/4 ท่ อ

ออก 1” ราคาพรอ้มขาตั งและรวมคา่ติดตั ง (ราคาตามท้องตลาด)   ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ       

 
    

เครื่องผสมสัญญาณเสยีง(มิกเซอร์) จ านวน 9,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องผสมสัญญาณเสียง (มิกเซอร์) จ านวน 1 เครื่อง ขนาด

ไม่น้อยกว่า  4 ช่องไมโครโฟน  และไม่น้อยกว่า  4 ช่องสเตอริโอ  (ราคาตาม

ท้องตลาด)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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เครื่องอิควอไลเซอร ์แบบสไลด์ยาว จ านวน 6,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องอิควอไลเซอร์  แบบสไลด์ยาว จ านวน 1 เครื่อง 

จ านวน 31 ช่อง 2 แถว  (ราคาตามท้องตลาด)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
    

หม้อเพิ่มไฟ ส าหรับงานระบบเสียง จ านวน 7,500 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือหม้อเพิ่มไฟ ส าหรับระบบงานเสียง จ านวน 1 เครื่อง ขนาดไม่

น้อยกวา่ 60A  (ราคาตามท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

 
    

เครื่องท าน  าร้อน น  าเยน็ แบบใช้ขวด จ านวน 5,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องท าน  าร้อน  น  าเย็น แบบใช้ขวด จ านวน 1 เครื่อง 

ชนิด 2 กอ๊ก ตั งพื น (ราคาตามท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 32,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน   

จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ น  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐาน  ตามมาตรฐานเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ณ วันที ่ 21  เมษายน 2560  ดังนี  

-  มี หน่ ว ยประม วลผลกลาง  (CPU)  ไ ม่ น้ อ ยกว่ า   2 แกนหลั ก  (2 core)  

จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล

ด้ า น ก ร า ฟิ ก  (Graphics Processing Unit) ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  6 แ ก น  ห รื อ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี

ค ว า ม เ ร็ ว สั ญ ญ า ณ น า ฬิ ก า พื น ฐ า น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2.0 GHz 

-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

-  มี ห น่ ว ย จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล  (Hard Drive) ข น า ด ค ว า ม จุ ไ ม่ น้ อ ย

กว่า  1 TB จ านวน  1 หน่วยหรือชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุ ไม่น้อย

กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

 -  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่

น้อยกวา่ 12 นิ ว 

-  ม ีDVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 

-  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

T หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกวา่ 1 ช่อง 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth  ได้เป็นอย่างน้อย 

 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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เครือ่งพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพมิพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 8,600 บาท 

 

      

  เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซ ื อ เ ค รื่ อ งพิ มพ์ แบบฉี ด หมึ กพร้ อ มติ ด ตั ง ถั ง หมึ ก

พิมพ์  จ านวน  2 เครื่ อง  ๆ  ละ  4,300 บาท  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

พื นฐาน  ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์

คอมพิ ว เ ตอร์  ขอ งกระทรวง เทค โ น โ ลยี ส า รสน เทศแล ะการสื่ อ ส า ร 

ณ วันที ่ 21  เมษายน 2560  ดังนี   

 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จาก

โรงงานผู้ผลิต 

- มีความละเอยีดในการพิมพไ์ม่น้อยกวา่ 1,200x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไม่นอ้ยกวา่ 20 หน้าต่อนาท ี(ppm) 

หรือ 8.8 ภาพตอ่นาท ี(ipm) 

- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสีไมน่้อยกวา่ 10 หน้าตอ่นาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพตอ่

นาท ี(ipm) 

- มีชอ่งเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย

กวา่ 1 ช่อง 

- สามารถใช้ได้กับ A4 , letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่นอ้ย

กวา่  50 แผ่น 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 200,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องจักรกล  รถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ รถบรรทุกน  าเอนกประสงค์ ยานพาหนะ ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้    
      

 
   

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

 
   

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอ่สรา้ง       

 
    

คา่ปรับปรุงซอ่มแซมต่อเติมอาคาร จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือต่อเติมซ่อมแซม เช่น อาคารที่ท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดน  าใส อาคารหอประชุม อาคารห้องเก็บพัสดุ ที่จอดรถยนต์ ป้าย

ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อก าหนดขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลกุดน  าใส   (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 153  

 ข้อ 11) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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งบรายจา่ยอื่น รวม 30,000 บาท 

 
   

รายจ่ายอืน่ รวม 30,000 บาท 

 
   

รายจ่ายอื่น จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรอืสถาบันการศึกษาในการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในพื นที่ต าบลกุดน  าใส /ผู้ รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการ    

การบริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส   (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

ป ีพ.ศ. 2561-2564  หน้า 152 ข้อ 7) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
  

งบเงนิอุดหนุน รวม 32,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนนุองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น จ านวน 32,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม   ตามโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ ือหรือการจ้างขององค์การบริหาร

ส่ วนต าบล  ระดับอ า เภอ  และศู นย์ประสานงานองค์กรปกคร องส่ วน

ท้องถิ่น  (ส านักงานส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นอ า เภอจัตุรัส )  ประจ าปี

ง บประมาณ  พ .ศ .  2561 ตามหนั ง สื อ อ งค์ ก า รบริ ห า รส่ วนต าบลบ้ า น

ขาม ที่ ชย 80101/ว 547  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ ือหรือ 

การจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอและศูนย์ประสานงาน   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ

จัตุรัส) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-

2564  หน้า 150 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งานบรหิารงานคลัง รวม 2,412,920 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,793,120 บาท 

 
   

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,793,120 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,412,320 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล สังกัดกองคลัง จ านวน 5 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)  จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง นักวชิาการเงินและบัญชี          จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง เจา้พนักงานการเงินและบญัชี    จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง เจา้พนักงานพัสด ุ    จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้    จ านวน 1 อัตรา     

      

 
   

เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน 42,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เช่น ผู้อ านวยการกองคลัง ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงิน

รายได ้
      

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 316,800 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด 

กองคลัง จ านวน 2 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้  จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ    จ านวน 1 อัตรา 

      

 
   

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 22,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 595,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 55,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายให้แก่บุคคล คณะบุคคลที่ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลตามเกณฑ์ และระเบียบก าหนด ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ

วันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติหรืองานไม่อาจท าใน

เวลาราชการ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

คา่เช่าบ้าน จ านวน 20,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นให้แกพ่นักงานส่วนต าบล สังกัดกองคลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกคา่

เช่าบ้านไดต้ามระเบยีบฯ ตั งจ่ายจากเงนิรายได ้
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เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล สังกัดกองคลัง 

และผู้มีสิทธิเบกิเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบยีบฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  (1) ค่าถา่ยเอกสาร และเย็บเลม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าถา่ยเอกสาร พรอ้มเย็บเล่ม หรือ

เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด 

(2) คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบยีนตา่ง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และ

คา่ลงทะเบยีนในการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วน

ต าบล พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง 

(3) คา่จ้างเหมาบรกิาร เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ผูร้ับจา้งท าการอย่างใดอยา่ง

หนึ่งอย่างใดซึ่งมใิช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง เสริมสรา้งครุภัณฑ์หรอื

สิ่งก่อสรา้ง ฯลฯ เช่น คา่จ้างเหมาสูบน  า หรือคา่จ้างเหมาอืน่ ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี ยเลี ยง

เดินทาง คา่เช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม

สัมมนาของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
    

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได ้ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น  

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการช าระภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม

ต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ น (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 150 ข้อ 1) 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร   

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องท าน  าเย็น  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้าอี  

เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 130,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม้ ตรายาง น  ายาลบ

ค าผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพมิพ์ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เ ช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  หมึกส าหรับ

เครื่องพิมพ์  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   

เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบลงทุน รวม 24,800 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 24,800 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 
    

เก้าอี ท างาน จ านวน 4,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเก้าอี ท างาน จ านวน 1 ตัว ชนิดเบาะหนังบุฟองน  า มีพนัก

หลัง ที่พักแขน (ราคาตามท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
    

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 7,900 บาท 

 

      

  เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าจัดซ ือตู้ เหล็ก เก็บ เอกสาร  ชนิดตู้ เหล็กขนาด  4 ลิ น ชัก   

จ านวน 1 ตู้ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐาน ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

ส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2560 ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โต๊ะท างาน จ านวน 7,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว แบบเหล็ก จ านวน 7 ลิ นชัก (ราคา

ตามท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    

เครื่องสแกนเนอร ์ จ านวน 3,100 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องสแกนเนอร์  ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่ วไป   

จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ น ประจ าห้องผู้ปฏิบัติงานในกองคลัง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐาน

ตามมาตรฐานเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที ่21 เมษายน 2560 

- มีความละเอยีดในการสแกนเนอรส์งูสดุไมน่้อยกวา่ 4,800x4,800 dpi 

- สามารถสแกนเอกสารไดไ้มน่้อยกวา่กระดาษขนาด A4 

- มีชอ่งเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย

กวา่ 1 ช่อง  

ตั งจา่ยจากเงนิอดุหนนุทั่วไป 

      

 
    

เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2,800 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง โดยมี

รายละเอียดและคุณลักษณะพื นฐานตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและครุภัณฑ์

คอมพิ ว เ ตอร์ ขอ งกระทรวง เทค โน โลยี ส า รสน เทศและการสื่ อ ส า ร   

ณ วันที ่21 เมษายน 2560 ดังนี  

- มีก าลงัไฟฟ้าด้านนอกไม่นอ้ยกวา่ 800 VA 

- สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้มน่้อยกวา่ (480 WaHs) 15 นาที  

ตั งจา่ยจากเงนิอดุหนนุทั่วไป 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั รวม 520,000 บาท 

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 520,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 410,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

โครงการป้องกันเด็กจมน  า จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเด็กจมน  า  เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินอันเกิดจากปัญหาเด็กจมน  า ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-

2564 หน้า 142 ข้อ 12) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝา่ยพลเรือน หลักสูตรจัดตั ง จ านวน 300,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   

หลักสูตรจัดตั ง (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 142  ข้อ 11)  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

      

 

    

โครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื นที่จุดเสี่ยงหรือในช่วง

เทศกาลส าคัญต่าง ๆ 

จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน

พื นที่จุดเสี่ยงหรือในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 140  ข้อ 2)  ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป   

      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 110,000 บาท 

 
   

วัสดุเครื่องแตง่กาย จ านวน 30,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแตง่กาย เช่น ชุดในการปฏิบัตหิน้าที ่หน้ากาก ถุงมือ  

ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
      

 
   

วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น สาย

ยางดับเพลิง  สายสูบน  าดับเพลิง  หัวฉีดน  าดับเพลิง  หมวกผจญเพลิง  รองเท้า

ดับ เพลิง   เสื อคลุมดับ เพลิ ง   ถุงมือดับ เพลิ ง   หน้ากากป้องกัน   ถั ง เคมี

ดับเพลิง ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
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แผนงานการศึกษา 

 
 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 4,801,260 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 3,022,260 บาท 

 
   

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,022,260 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,605,900 บาท 

 

      

  (1) พนักงานส่วนต าบล     จ านวน    280,440    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ตั ง

จ่ายจากเงินรายได้ 

 - ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน

การศึกษา)     จ านวน 1 อัตรา 

(2) พนักงานครูองคก์ารบรหิารส่วนต าบล   จ านวน    1,325,460  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานครู

องค์การบริหารส่วนต าบล  สังกัดกองการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม 

จ านวน  2  ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

-  ต าแหน่ง  ครู ค.ศ.1    จ านวน  4  อัตรา 

-  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย    จ านวน  1  อัตรา   

      

 
   

เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน 42,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เช่น ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้   
      

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 1,314,360 บาท 

 

      

  (1) พนักงานจ้าง        จ า น ว น     615,840  บ า ท          

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง

ทั่วไป สังกัดกองการศึกษา   ศาสนา  และวัฒนธรรม  จ านวน  5  ต าแหน่ง  

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

-  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวชิาการศึกษา      จ านวน  1  อัตรา 

-  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน  1  อัตรา 

-  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1  อัตรา 

-  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก      จ านวน  4 อัตรา 

-  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  2  อัตรา 

(2) พนักงานจา้ง     จ านวน   698,520    บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกดุน  าใส  จ านวน  3  ต าแหน่ง   

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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-  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  1  อัตรา 

-  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก    จ านวน  4  อัตรา       

   
เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป สงักัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

      

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 1,271,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล  และพนักงานจ้าง  สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ที่มา

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลา

ราชการปกติ  หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

      

 
   

คา่เช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู สังกัดกองการศึกษา 

ศาสนา  และวัฒนธรรม  ซึ่งมีสิทธิเบกิค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบฯ  ตั งจ่ายจากเงิน

รายได้    

      

 
   

เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล   สังกัด 

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษา

บุตรได้ตามระเบยีบ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้     

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จ านวน 620,000 บาท 

 

      

  (1)  ค่าถ่ายเอกสาร  และเย็บเล่ม   เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร   พร้อมเย็บ

เล่ม  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด 

(2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานส่วน

ต าบล  และพนักงานจ้าง  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(3)  คา่จ้างเหมาบรกิาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง

หนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง   เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสรา้ง ฯลฯ  เช่น  คา่จ้างเหมาสูบน  า  หรือคา่จ้างเหมาอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ 

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลภายนอก

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   
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รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 15,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   ในการจัดงาน  จัด

นิทรรศการ  ประกวด  การแขง่ขัน  และพิธีเปิดต่าง ๆ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้   
      

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบี ย

เลี ยงเดินทาง   ค่า เ ช่าที่พัก   หรือค่าใ ช้จ่ายอื่นที่จ า เป็นในการเดินทางไป

ราชการ  หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สังกัด

กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ตั งจ่ายจากเงินรายได้   

      

 
    

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกุดน  าใส จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลกุดน  าใส  จ านวน 7 แห่ง  ในภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561  

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 หน้า 126 ข้อ 8) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 

    

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครู พนักงานจา้ง  

กองการศึกษาฯ 

จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา  พนักงาน

ครู พนักงานจ้าง  กองการศึกษาฯ   (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-

2564 หน้า 127 ข้อ 14) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 20,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 

เครื่องพิมพ์ดีด  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี   เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้   
      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 315,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 100,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม ตรายาง 

ยาลบค าผิด   ลวดเย็บกระดาษ  แบบพมิพ์  ฯลฯ   ตั งจ่ายจากเงินรายได้   
      

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ถังขยะ  ถาดหลุม   

ถังน  า   กระติกน  าร้อน   ถ้วยชาม   แก้วน  าจานรอง   ผ้าปูโต๊ะ   ผ้าประดับ    

น  าดื่ม  น  ายาดับกลิ่น  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เ ช่น   ป้ายไวนิล กระดาษเขียน

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่าย

ดาวเทียม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอัด ขยาย  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
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วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น ผงหมึก  ตลับผงหมึก  หมึกส าหรับ

เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  แ ผ่ น ก ร อ ง แ ส ง  แ ป้ น พิ ม พ์  เ ม า ส์  แ ผ่ น ห รื อ จ า น บั น ทึ ก

ข้อมูล  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

วัสดุการศึกษา จ านวน 50,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  เช่น หุ่น  แบบจ าลองภูมิประเทศ  สื่อการเรียน 

การสอนท าด้วยพลาสติก ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้    
      

 
   

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

 
   

คา่ไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล  

กุดน  าใส ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
      

 
   

คา่น  าประปา คา่น  าบาดาล จ านวน 30,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน  าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล

กุดน  าใส  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
      

 
  

งบลงทุน รวม 508,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 8,000 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 
    

คา่จัดซ ือโตะ๊กนิข้าว จ านวน 8,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือโต๊ะกินข้าวส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามรูปแบบและ

ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส (ราคาตามท้องตลาด) ตั งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 500,000 บาท 

 
   

อาคารต่าง ๆ       

 
    

โครงการกอ่สรา้งโดมสนามเด็กเล่นศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นเดื่อ จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ากอ่สรา้งโดมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ ตามรูปแบบ

และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

ป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 129 ข้อ 22) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอ่สรา้ง       

 
    

คา่ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นตลาด จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด ตาม

รูปแบบและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 127 ข้อ 13) ตั งจากจา่ยเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

คา่ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นรว่มมิตร จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่วมมิตร 

ตามรูปแบบและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 127 ข้อ 13) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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คา่ปรับปรุงซอ่มแซมอาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นวังเสมา จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา   

ตามรูปแบบและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 127 ข้อ 13) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

คา่ปรับปรุงภูมิทัศน์ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน  าใส ตามรูปแบบและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 130 ข้อ 28) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศึกษา รวม 5,002,700 บาท 

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 2,660,700 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 1,359,600 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

คา่ใช้จา่ยในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   เช่น  การประกวดแข่งขัน

ทักษะทางวิชาการ   การสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 3) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการแขง่ขันกฬีาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนต าบลกุดน  าใส ต้านยาเสพตดิ จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการแขง่ขันกฬีาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนต าบล

กุดน  าใส  ต้านยาเสพติด   (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2561-2564  

หน้า 126 ข้อ 9) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการจัดงานประเพณ ีงานส าคัญทางศาสนา งานรัฐพธิี ส าหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณี งานวันส าคัญทางศาสนา งานรัฐ

พิธี ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 

หน้า 126 ข้อ 10) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการป้องกันและระงับอัคคภีัยในศนูย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

และโรงเรียน (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 127 ข้อ 15)  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 

    

โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรูภ้ายนอกสถานศึกษาของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สังกัด 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนา 

สีป่ ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 125 ข้อ 5) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการสนับสนุนคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา จ านวน 1,029,600 บาท 

 

      

  (1) คา่จ้างเหมาประกอบอาหาร    จ านวน  764,400  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  จ านวน  156  คน ๆ  ละ 20 บาท  จ านวน  245 วัน 

ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด จ านวน 18 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านวังเสมา จ านวน 27 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน  าใส จ านวน 18 คน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ จ านวน 28 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส าโรงโคก 

จ านวน 22 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแตง จ านวน 20 คน และศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กบา้นรว่มมิตร จ านวน 23 คน ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 1) 

(2) คา่จัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จ านวน  265,200  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน  าใส  จ านวน  156  คน ๆ ละ 1,700 บาท ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 2) 

      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 1,301,100 บาท 

 
   

คา่อาหารเสรมิ (นม) จ านวน 1,301,100 บาท 

 

      

  (1)  ค่าจัดซ ืออาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 

กุดน  าใส จ านวน 156 คน คนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 (2)  คา่จัดซ ืออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนประถมศึกษาในพื นที่ทั ง  7  แห่ง  ให้ได้

ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  523  คน  คนละ  7.37  บาทจ านวน  260  วัน   

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า  124 ข้อ  2) 

      

 
  

งบลงทุน รวม 250,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 250,000 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์การศึกษา       

 
    

คา่จัดซ ือเครื่องเล่นสนาม จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องเล่นสนาม  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อก าหนดขององค์การ

บรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส (ราคาตามท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

 
    

คา่จัดซ ือเครื่องกรองน  า จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องกรองน  า  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อก าหนดขององค์การ

บรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส (ราคาตามท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งบเงนิอุดหนุน รวม 2,092,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนุน รวม 2,092,000 บาท 

 
   

เงินอุดหนนุส่วนราชการ จ านวน 2,092,000 บาท 

 

      

  (1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเสมา  (พินิจอนุสรณ์) จ านวน  400,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเสมา  (พินิจอนุสรณ์)  ตามโครงการ

สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 100 คน 

อัตราคนละ 20 บาท/วัน จ านวน  200 วัน (จัดสรร 100%) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 (2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน  าใส (สามพระครูอนุสรณ์) จ านวน  328,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน  าใส (สามพระครูอนุสรณ์) ตามโครงการ

สนับสนุนอาหารกลางวันให้แกเ่ด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 82 คน อัตรา

คนละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100%) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

(3)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาด (ค านายครุราษฎรรังสรรค์) 

        จ า น ว น   464,000  บ า ท    

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาด  (ค านายคุรุราษฎรรังสรรค์) ตาม

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ เด็กเล็ก  – ประถมศึกษาปีที่  6  

จ านวน  116 คน  อัตราคนละ  20 บาท/วัน  จ านวน  200 วัน  (จัดสรร  100%)  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(4)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านรว่มมิตร    จ านวน  208,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านร่วมมิตร  ตามโครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 52 คน อัตราคนละ 20 บาท/

วัน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100%)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(5)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแตง     จ านวน  112,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแตง  ตามโครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 28 คน อัตราคนละ 20 บาท/

วัน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100%) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(6)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเดื่อ    จ านวน 312,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านเดื่อ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

ให้แก่  เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 78 คน อัตราคนละ  20 บาท/

วัน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100%) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(7)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านส าโรงโคก    จ านวน  268,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านส าโรงโคก ตามโครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 67 คน อัตราคนละ 20 บาท/

วัน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100%)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 

      

  “ทั งนี  จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง เสริม             

การปกครองท้องถิ่น” 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 124 ข้อ 1) 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,522,260 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 991,560 บาท 

 
   

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 991,560 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 280,440 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงิน

รายได้ 

- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (นักบริหารงาน

สาธารณสุข)       จ านวน 1 อัตรา 

      

 
   

เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน 42,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง  เ ช่น  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 609,120 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง

ทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงิน

รายได้ 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ (ทักษะ)  จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ  จ านวน 3 อัตรา 

      

 
   

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตั งจ่าย

จากเงินรายได้ 

      

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 407,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล  และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ที่มาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ

ปกติ  หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ฯลฯ  ตั งจ่ายจาก   เงินรายได้ 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จ านวน 117,000 บาท 

 
      

  (1)  ค่าถ่ายเอกสาร  และเย็บเล่ม   เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร   พร้อมเย็บ

เล่ม  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด 
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(2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานส่วน

ต าบล  และพนักงานจ้าง  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(3)  คา่จ้างเหมาบรกิาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง

หนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง   เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสรา้ง  เช่น  คา่จ้างเหมาดูแลท าความสะอาด คา่จ้างเหมาสูบน  า  หรือคา่จา้ง

เหมาอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

 
    

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบี ย

เลี ยงเดินทาง  ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ 

หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล   และพนักงานจ้าง   สังกัด    

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 15,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์   เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ ์ ตู้  โต๊ะ  เก้าอี   เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 255,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  ตรายาง   

น  ายาลบค าผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แบบพมิพ์ ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
      

 
   

วัสดุเชื อเพลงิและหลอ่ลื่น จ านวน 120,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น  ามันดีเซล  น  ามันเครื่อง  ส าหรับ

รถยนต์บรรทุกขยะ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

วัสดุวิทยาศาสตรห์รอืการแพทย์ จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์ ออกซิเจน  

น  ายาต่าง  ๆ  เวชภัณฑ์  เคมีภัณฑ์  อุปกรณ์ทางการแพทย์  ถุงมือ  กระดาษ

กรอง เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ทรายอะเบท น  ายาพ่นยุง ฯลฯ   

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่  เ ช่น   ป้ายไวนิล  กระดาษเขียน

โปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวด าที่ได้จาก 

การล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

วัสดุเครื่องแตง่กาย จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  รองเท้าบูช ชุดในการปฏิบัติหน้าที่  

หน้ากาก ถุงมือฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น   ผงหมึก  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง 

แป้นพิมพ์  เมาส์  แผ่นหรอืจานบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั งจ่าย

จากเงินรายได้ 

      

 
  

งบลงทุน รวม 123,700 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 123,700 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 16,000 บาท 

 

      

  เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า จั ด ซ ื อ เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ โ น้ ต บุ๊ ก  ส า ห รั บ ง า น

ส านักงาน  จ านวน  1 เครื่อง  ส าหรับใ ช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ น  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐาน  ตามมาตรฐานเกณฑ์

ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ณ วันที ่ 21  เมษายน 2560  ดังนี  

  -  มีหน่ ว ยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่ น้ อยกว่ า   2 แกนหลัก  (2 core) 

จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีหน่วยประมวลผล

ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกวา่ 6 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกวา่ 2.0 GHz 

-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ ขนาดไม่น้อยกวา่ 4 GB 

-  มีหน่วยจดัเก็บข้อมลู (Hard Drive) ขนาดความจุไมน่้อย

กวา่ 1 TB จ านวน 1 หน่วยหรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่นอ้ย

กวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย   

-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่

น้อยกวา่ 12 นิ ว 

-  ม ีDVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 

-  มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า  จ านวนไมน่้อยกวา่ 1 ช่อง 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth  ได้เป็นอย่างน้อย 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 7,700 บาท 

 

      

  เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซ ือ เครื่องพิมพ์  (Printer) เครื่ องพิมพ์  Multifunction แบบ 

ฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐานตามมาตรฐานเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยี 
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สารสนเทศและสื่อสาร เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันที ่21 เมษายน 2560 ดังนี  

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายใน

เครื่องเดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรอื 1,200x4,800 dpi 

- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไม่นอ้ยกวา่ 33 หน้าตอ่นาท ี(ppm)  

หรือ 15 ภาพต่อนาท ี(ipm) 

- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสีไมน่้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 10 ภาพต่อ

นาท ี(ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้

- มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Document Feed)  

- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาไดสู้งสดุไม่น้อยกวา่ 99 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- มีชอ่งเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานผา่นเครอืข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่นอ้ย

กวา่ 100 แผ่น 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

        
 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรอืซอ่มแซมครุภัณฑ์  เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ ฯลฯ ตั งจ่าย

จากเงินรายได ้
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งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 195,000 บาท 

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 195,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 195,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

โครงการชุมชนรว่มใจ สรา้งเสรมิไอโอดีน จ านวน 20,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างเสริมไอโอดีน (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564  หน้า 136 ข้อ 4 ) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
    

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบรกิารแพทย์ฉุกเฉินหรอืกู้ชีพกู้ภัยต าบล จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินทีม 

กู้ชีพกู้ภัยต าบลกุดน  าใส  ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551   

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 136 ข้อ 6) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

 
    

โครงการรณรงคป์้องกันโรคเอดส ์ จ านวน 15,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนา 

สี่ป ี 2561-2564  หน้า 136 ข้อ 5)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
    

โครงการรณรงคป์้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564  หน้า 135 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

      

 
    

โครงการรณรงคป์้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 80,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564  หน้า 125 ข้อ 1) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
    

โครงการส่งเสรมิปอ้งกันโรคติดตอ่และโรคอุบัติใหม่ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติ

ใหม่ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564  หน้า 135 ข้อ 3) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการสรา้งและพัฒนาทมีพ่นเคมีควบคุมโรค จ านวน 20,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564  หน้า 137 ข้อ 10) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห์ รวม 1,028,100 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 908,100 บาท 

 
   

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 908,100 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 647,220 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล สังกัดกองสวัสดิการสังคม จ านวน 2 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

- ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)  

     จ านวน 1 อัตรา 

- ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน    จ านวน 1 อัตรา 

      

 
   

เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน 42,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เช่น ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ ตั งจา่ย

จากเงินรายได้ 
      

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 218,880 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด 

กองสวัสดิการสังคม จ านวน 1 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

- ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   จ านวน 1 อัตรา 

      

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 120,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 10,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง  สังกัดกองสวัสดิการสังคม ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่

ไม่อาจท าในเวลาราชการได้ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัด  

กองสวัสดิการสังคม  และผู้มีสิทธิ เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตาม

ระเบียบ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จ านวน 40,000 บาท 

 

      

  (1) ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม หรือ

เข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด 

(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาต่าง  ๆ ของพนักงานส่วน

ต าบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสวัสดิการสังคม 
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(3) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง

ห นึ่ ง ซึ่ ง มิ ใ ช่ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ  ดั ด แ ป ล ง  เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค รุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ

สิ่งก่อสรา้ง ฯลฯ เช่น คา่จ้างเหมาสูบน  า หรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จ าเป็น ฯลฯ 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี ย

เลี ยงเดินทาง คา่เช่าที่พัก หรือคา่ใช้จา่ยอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือ

ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  สังกัดกองสวัสดิการ

สังคม ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซอ่มแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พรอ้มอุปกรณ์  

เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ เก้าอี  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 40,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟม้ ตรายาง น  ายาลบ

ค าผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพมิพ์ โต๊ะ เก้าอี  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เ ช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  หมึกส าหรับ

เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  แ ผ่ น ก ร อ ง แ ส ง  แ ป้ น พิ ม พ์  เ ม า ส์  แ ผ่ น ห รื อ จ า น บั น ทึ ก

ข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิบ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,029,320 บาท 

 
  

งบบุคลากร รวม 1,119,620 บาท 

 
   

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,119,620 บาท 

 
   

เงินเดือนพนักงาน จ านวน 776,540 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล  สังกัดกองช่าง  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

-  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)  จ านวน  1 อัตรา  

-  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา     จ านวน  1 อัตรา  

      

 
   

เงินประจ าต าแหนง่ จ านวน 42,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เช่น ผู้อ านวยการกองช่าง ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงิน

รายได้ 
      

 
   

คา่ตอบแทนพนักงานจา้ง จ านวน 253,080 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัด 

กองช่าง  จ านวน 2 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

-  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จ านวน  1  อัตรา 

-  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    จ านวน  1  อัตรา 

      

 
   

เงินเพิ่มตา่ง ๆ ของพนักงานจา้ง จ านวน 48,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ  สังกัดกองช่าง ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
      

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 826,000 บาท 

 
   

ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท 

 
   

คา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วน

ต าบล  และพนักงานจ้าง  สังกัดกองช่าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และ

วันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานที่ไม่อาจท าใน

เวลาราชการได้  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

คา่เช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล   สังกัดกองช่าง  ซึ่งมีสิทธิเบิก 

คา่เช่าบ้านได้ตามระเบยีบฯ   ตั งจ่ายจากเงินรายได้  
      

 
   

เงินช่วยเหลอืการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล   สังกัด 

กองช่าง และผู้มีสิทธิเบกิเงินชว่ยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  ตั งจ่ายจาก

เงินรายได้   
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ค่าใช้สอย รวม 305,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งบรกิาร จ านวน 60,000 บาท 

 

      

  (1)  ค่าถ่ายเอกสาร  และเย็บเล่ม   เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร   พร้อมเย็บ

เล่ม  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเล่มอื่นใด 

(2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานส่วน

ต าบล  และพนักงานจ้าง  สังกัดกองช่าง 

(3)  ค่ า รั ง วั ดที่ ส า ธารณประ โยชน์   เพื่ อ จ่ า ย เป็ นค่ า รั ง วั ดตรวจสอบที่

สาธารณประโยชน์  หรอื ชี แนวเขต  เพื่อคุม้ครองป้องกัน  ภายในเขตต าบลกุดน  าใส 

(4)  คา่จ้างเหมาบรกิาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่าง

หนึ่งอย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง   เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน  า  หรือค่าจ้างเหมาอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้   

      

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

คา่ใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบี ย

เลี ยงเดินทาง   ค่า เ ช่าที่พัก   หรือค่าใ ช้จ่ายอื่นที่จ า เป็นในการเดินทางไป

ราชการ  หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สังกัด

กองช่าง  ตั งจ่ายจากเงินรายได้   

      

 
    

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อ

น า ไ ป ใ ช้ ในการ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพ ในการจั ด เก็ บราย ไ ด้  ตามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่ง เสริมการปกครอง

ท้อ งถิ่ น  ที่  มท  .0808.3/ว  462 ลงวั นที่  29 กุมภาพันธ์  2551 และหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 เมษายน 2555 (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 155 ข้อ 20) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและซอ่มแซม จ านวน 15,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง

พิมพ์ดีด   เครื่ องท าน  า เย็น   เครื่ องคอมพิว เตอร์พร้อมอุปกรณ์   ตู้   โต๊ ะ 

เก้าอี   เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 445,000 บาท 

 
   

วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  ตรายาง 

น  ายาลบค าผิด   ลวดเย็บกระดาษ  แบบพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงิน

รายได้ 
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วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า 

สวิทซ์ไฟฟ้า  ถา่นไฟฉาย ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 20,000 บาท ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 100,000 บาท 

      

 
   

วัสดุกอ่สรา้ง จ านวน 220,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกอ่สรา้ง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  ส ี ปูนซเีมนต์  อิฐ กระเบ ือง  สังกะสี 

ทราย  แผ่นเหล็ก เสาเหล็ก  เหล็กเส้น สว่าน  เลื่อย จอบ เสียม  มืดถางหญ้า  

ขอตัดกิ่งไม้  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

      

 
   

วัสดุยานพาหนะและขนสง่ จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน   

หัวเทียน  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

วัสดุเชื อเพลงิและหลอ่ลื่น จ านวน 15,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น   เช่น  น  ามันเบนซิน  น  ามันดีเซล 

น  ามันเครื่อง  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
      

 
   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   เ ช่น   ป้ายไวนิล กระดาษเขียน

โปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่าย

ดาวเทียม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  ฯลฯ  ตั งจา่ยจากเงนิรายได ้

      

 
   

วัสดุคอมพิวเตอร ์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก หมึกเติมเครื่องพิมพ์ 

แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป 

ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

      

 
  

งบลงทุน รวม 83,700 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 83,700 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์ส านักงาน       

 
    

คา่จัดซ ือตู้เก็บเอกสาร จ านวน 8,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 

4,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
   

ครุภัณฑ์ก่อสรา้ง       

 
    

คา่จัดซ ือแบบหลอ่ลูกคอนกรีต จ านวน 22,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือแบบหล่อลูกคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม  ทรงกระบอก ขนาด 

15x15x15 เซนติเมตร จ านวน 3 ลูก พร้อมเหล็กกระทุ้ง 1 อัน จ านวน 2 ชุดๆ ละ 

11,000 บาท (ราคาตามท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่       

 
    

คา่จัดซ ือกล้องถา่ยภาพนิง่ระบบดิจติอล ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  ความละเอียด  16  

ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ 

มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี  

- เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) 

- ความละเอียดที่ก าหนดเป็นความละเอยีดที่เซน็เซอรภ์าพ (Image Sensor) 

- มีระบบแฟลชในตัว 

- สามารถถอดเปลีย่นสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อขอ้มูลเตม็หรอืเมื่อ

ต้องการเปลีย่น 

- สามารถถา่ยโอนถา่ยข้อมลูจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอรไ์ด ้

- มีกระเปา๋บรรจุกล้อง 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

 
    

คา่จัดซ ือเครื่องท าน  ารอ้น น  าเย็น แบบใชข้วด จ านวน 5,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องท าน  าร้อน น  าเย็น แบบใช้ขวด ชนิด 2 ก๊อก ตั งพื น 

จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
   

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

 
    

เครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 21,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานประมวลผล 

 จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ น  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐาน  ตามมาตรฐานเกณฑร์าคากลางและ

คุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร  ณ วันที ่ 21  เมษายน 2560  ดังนี  

-  มหีน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่นอ้ยกวา่  2 แกนหลกั (2 core)   

จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอยา่งใดอย่างหนึง่ หรือดกีวา่ ดังนี  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกวา่ 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผล

ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกวา่ 8 แกน หรือ 

2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกวา่ 3 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกวา่ 2.5 GHz 

-  มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ ขนาดไม่น้อยกวา่ 8 GB 

-  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจไุม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย   

-  มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366x768 Pixel และมีขนาด 

ไม่น้อยกวา่ 12 นิ ว 
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-  ม ีDVD-RW  หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 

-  มีชอ่งเชื่อมต่อระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  

หรือดีกว่า  จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth  ได้เป็นอย่างน้อย 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 7,700 บาท 

 

      

  เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซ ือ เครื่องพิมพ์  (Printer) เครื่ องพิมพ์  Multifunction แบบ 

ฉีดหมึก (Inkjet) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐานตามมาตรฐานเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสาร เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันที ่21 เมษายน 2560 ดังนี  

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารเป็น Printer , Copier , Scanner และ Fax ภายใน

เครื่องเดียวกัน 

- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรอื 1,200x4,800 dpi 

- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งขาวด าไม่นอ้ยกวา่ 33 หน้าตอ่นาท ี(ppm) หรือ 15 

ภาพต่อนาท ี(ipm) 

- มีความเร็วในการพมิพ์รา่งสีไมน่้อยกวา่ 15 หน้าต่อนาท ี(ppm) หรือ 10 ภาพต่อ

นาท ี(ipm) 

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-ส)ี ได ้

- มีถาดปอ้นเอกสารอัตโนมตั ิ(Auto Document Feed)  

- สามารถถา่ยส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า 

- สามารถท าส าเนาไดสู้งสดุไม่น้อยกวา่ 99 ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 

- มีชอ่งเช่ือมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

- สามารถใช้งานผา่นเครอืข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter , Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่นอ้ย

กวา่ 100 แผ่น 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องจักรกล  รถจักรยานยนต ์  

ยานพาหนะ ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได ้

 

 

 

      

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    90 

 

 

งานไฟฟ้าถนน 

 

รวม 

 

2,125,700 

 

บาท 

 
  

งบลงทุน รวม 2,125,700 บาท 

 
   

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 2,125,700 บาท 

 
   

คา่กอ่สรา้งสิ่งสาธารณูปโภค       

 
    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นดอนเกษตร หมู่ที่ 11 จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนเกษตร  หมู่ที่ 11  

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อย

กว่า 292.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื นที่ และท าการวางท่อ

ระบายน  า คสล. มอก ชั น 3 ขนาด 0.40x1.00 เมตร รวมเป็นท่อ จ านวน 7 ท่อน 

ยาแนวประสานท่อปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กุดน  าใสก าหนดให้  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 96 ข้อ 97) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กบา้นตลาด หมู่ที ่1 จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด หมู่ที่ 1 ผิวจราจร

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา  0.15 เมตร หรือมีพื นที่ ไม่น้อยกว่า 

256.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังตามสภาพพื นที่ สร้างบ่อพักน  า คสล.  

ฝาตะแกรงเหล็ก ขนาดบ่อพักกว้าง 0.62x0.62x0.77 เมตร พร้อมติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กุดน  าใสก าหนดให้ 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 77 ข้อ 4) ตั งจ่ายจากเงนิอดุหนนุ

ทั่วไป 

      

 
    

โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน  าเขตชุมชน บ้านส าโรงโคก หมู่ที่ 14 จ านวน 152,800 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน  าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด

คอนกรีตเสริมเหล็ก  พื นที่ปากรางกว้าง  0.25 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา

เฉลี่ ย  0.10 เมตร  และท าการหล่อฝาปิดรางระบายน  ากว้ าง  0.34 เมตร 

ยาว 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.11 เมตร คิดเป็นระยะทาง 59.00 เมตร พร้อมติดตั ง

ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ  ตามรูปแบบรายละเอียดที่  อบต.กุดน  า ใส

ก าหนดให้   (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.  2561-2564 หน้า  98 ข้อ  106)  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน  าในชุมชนบา้นเดือ่ หมู่ที ่5 จ านวน 166,300 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน  าคอนกรี ตเสริมเหล็ก  มอก.  ชั น  3 ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จ านวน 90 ท่อน ยาแนวประสานท่อพร้อมปรับ

เกลี่ยตกแต่งเรยีบรอ้ย และท าการก่อสร้างบ่อพักน  าคอนกรีตพร้อมฝาปิดตะแกรง

ขนาดบ่อพัก 0.62x0.62x0.77 เมตร จ านวน 9 บ่อ พรอ้มติดตั งป้ายประชาสมัพนัธ์

โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กุดน  าใสก าหนดให้   (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 80 ข้อ 18) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน  าบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที ่12 จ านวน 151,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าฝาตะแกรงเหล็ก  ขนาดกว้าง 0.39x0.50 เมตร จ านวน 

ไม่น้อยกว่า 145 ตะแกรง พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรูปแบบ

รายละเอียดที่ อบต.กุดน  าใสก าหนดให้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-

2564 หน้า 96 ข้อ 99) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการยกร่องถนนดินเพื่อการเกษตรบา้นตลาด หมู่ที่ 13 จ านวน 154,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่ายกร่องถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านตลาด  หมู่ที่ 13 โดยท าการ 

ยกร่องถนนคันดินและบดอัดขนาดผิดจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร 

สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือมีปริมาณดินบดอัดไม่น้อยกว่า 756.00 ลบ.ม. และลง

ลูกรังพรอ้มบดอัดจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร 

หรือมีปริมาตรลูกรังบดอัดไม่น้อยกว่า  575.00 ลบ.ม. ลงท่อระบายน  า คสล. 

ขนาด 0.60x1.00 เมตร จ านวน 2 จุด รวมเป็นท่อ  14 ท่อน พร้อมติดตั งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.กุดน  าใสก าหนดให้ 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564 หน้า 102 ข้อ 130) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการวางท่อระบายน  าบ้านวังเสมา หมู่ที ่2 จ านวน 151,600 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน  าบ้านวังเสมา หมู่ที่ 2 โดยท าการวางท่อระบายน  า

คอนกรีตเสริมเหล็ก  มอก. ชั น  3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40x1.00 เมตร  

จ านวน 90 ท่อน ยาแนวประสานท่อพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย และท าการ

ก่อสร้างบ่อพักน  าคอนกรีตพร้อมฝาปิดตะแกรงขนาดบ่อพัก  0.62x0.62x0.77 

เมตร จ านวน 9 บ่อ พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรูปแบบ 

รายละเอียดที่ อบต.กุดน  าใสก าหนดให้ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-

2564 หน้า 78 ข้อ 5) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอ่สรา้ง       

 
    

โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางบา้นรว่มมิตร หมูท่ี่ 8 จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านร่วมมิตร หมู่ทื่ 8 โดยท าการ

เสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร ยาว 112.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื นที่เสริมผิวไม่น้อยกว่า 538.00 ตาราง

เมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดที่  

อ บ ต . กุ ด น  า ใ ส ก า ห น ด ใ ห้  (ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น พั ฒ น า สี่ ปี  พ . ศ .  2561-

2564 หน้า 83 ข้อ 34) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการปรับปรุงซอ่มแซมถนนลาดยางบา้นส าโรงโคก หมู่ที่ 6 จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านส าโรงโคก หมู่ที่ 6 โดยท าการ

เสริมผิวจราจแอสฟัสท์ติกคอนกรีต  ผิวจราจรกว้าง 4.80 เมตร ยาว 112.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื นที่ เสริมผิวไม่น้อยกว่า  538.00 ตาราง

เมตร พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรูปแบบรายละเอียดที่  
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อ บ ต . กุ ด น  า ใ ส ก า ห น ด ใ ห้  (ป ร า ก ฏ ใ น แ ผ น พั ฒ น า สี่ ปี  พ . ศ .  2561-

2564 หน้า 99 ข้อ 113) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    

โครงการปรับปรุงเส้นทางเพือ่การคมนาคมและขนสง่พืชผลทางการเกษตร 

บ้านกุดน  าใส หมู่ที่ 3 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร

บ้านกุดน  าใส หมู่ที่ 3 โดยปรับปรุงโครงสร้างทางลงลูกรังเป็นบางตอน คิดเป็น

ปริมาตรลูกรังบดอัดไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. และท าการขุดรื อผิวทางเดิมแล้ว 

บดทับ (ผิวทางเดิมหนา 10 ซม.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 

เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดที่  อบต.กุดน  าใสก าหนดให้  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 78 ข้อ 8) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 

    

โครงการปรับปรุงเส้นทางเพือ่การคมนาคมและขนสง่พืชผลทางการเกษตรบา้นท่าแตง 

หมู่ที่ 7 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร

บ้านท่าแตง หมู่ที่ 7 โดยปรับปรุงโครงสร้างทางลงลูกรังเป็นบางตอน คิดเป็น

ปริมาตรลูกรังบดอัดไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. และท าการขุดรื อผิวทางเดิมแล้ว 

บดทับ (ผิวทางเดิมหนา 10 ซม.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 

เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดที่  อบต.กุดน  าใสก าหนดให้  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หนา้ 101 ข้อ 123) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 

    

โครงการปรับปรุงเส้นทางเพือ่การคมนาคมและขนสง่พืชผลทางการเกษตรบา้นวังวดั 

หมู่ที่ 4 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร

บ้านวังวัดหมู่ที่ 4 โดยปรับปรุงโครงสรา้งทางลงลูกรังเป็นบางตอน คดิเป็นปริมาตร

ลูกรั งบดอัดไม่น้อยกว่า  40.00 ลบ.ม.  และท าการขุดรื อผิวทางเดิมแล้ว 

บดทับ (ผิวทางเดิมหนา 10 ซม.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 

เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดที่  อบต.กุดน  าใสก าหนดให้  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ข้อ 123) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 

    

โครงการปรับปรุงเส้นทางเพือ่การคมนาคมและขนสง่พืชผลทางการเกษตร 

บ้านห้วยเปง้ หมู่ที ่9 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร

บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9 โดยปรับปรุงโครงสร้างทางลงลุกรังเป็นบางตอน คิดเป็น

ปรมิาตรลูกรังบดอัดไม่น้อยกวา่ 40.00 ลบ.ม. และท าการขุดรื อผิวทางเดิมแล้วบด

ทับ (ผิวทางเดิมหนา 10 ซม.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 

เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์
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โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดที่  อบต.กุดน  าใสก าหนดให้  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 101 ข้อ 123) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

    

โครงการปรับปรุงเส้นทางเพือ่การคมนาคมและขนสง่พืชผลทางการเกษตร 

บ้านเหนอื หมู่ที่ 10 

จ านวน 150,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและขนส่งพืชผลทางการเกษตร

บ้านเหนือ หมู่ที่ 10 โดยปรับปรุงโครงสร้างทางลงลูกรังเป็นบางตอน คิดเป็น

ปริมาตรลูกรังบดอัดไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. และท าการขุดรื อผิวทางเดิมแล้ว 

บดทับ (ผิวทางเดิมหนา 10 ซม.) ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 

เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 10,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั งป้ายประชาสัมพันธ์

โครงการ ตามรูปแบบรายละเอียดที่  อบต.กุดน  าใสก าหนดให้ (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 84 ข้อ 40) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

      

 
 

งานสวนสาธารณะ รวม 90,000 บาท 

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 90,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 

    

โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัตหินา้ที่ดูแลสวนสาธารณะ ตัดหญ้า และ

ตัดแต่งบ ารุงรักษาตน้ไม ้พันธุไ์ม้ต่าง ๆ 

จ านวน 90,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล

สวนสาธารณะ ตัดหญ้า และตัดแต่งบ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 145 ข้อ 5) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 2,660,000 บาท 

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 160,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

โครงการรณรงคค์ัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน  เพื่อลดปัญหา

ขยะ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  2561-2564 หน้า 144 ข้อ 6)  ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

ค่าวัสด ุ รวม 80,000 บาท 

 
   

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 80,000 บาท 

         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือถังขยะ (ตั งจ่ายจากเงินรายได้       

 
  

งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท 

 
   

ค่าครุภัณฑ ์ รวม 2,300,000 บาท 

 
   

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนสง่       

 
    

คา่จัดซ ือรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จ านวน 2,300,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ ือรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ 

เครื่องยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋ง

ติดตั งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.เมตร ด้านท้ายตู้

บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั งชุดอัดขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบ ไฮดรอลิค และ

อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะ ดังนี  

1. ตัวรถยนต ์

 1.1 ตัวรถและโครงสรา้งตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลติ 

 1.2 ความยาวช่วงลอ้ไม่น้อยกว่า 3,300 มิลลิเมตร 

 1.3 เป็นรถชนิดไมน่้อยกวา่ 6 มีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ 1 ชุด ติดตั ง

เครื่องปรับอากาศ น  ายาแอรช์นิด 134 A 

2. เครื่องยนต ์

 2.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไมน่้อยกวา่ 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อน

ด้วยน  าเป็นเคร่ืองยนตด์ีเซลทีไ่ด้มาตรฐาน มอก.2315-2551 หรือสูงกวา่ 

 2.2 มีก าลังสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 130 แรงม้า ที่รอบไม่เกนิ 3,300 รอบ/นาท ี

 2.3 มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคช่ัน 

3. ระบบส่งก าลัง 

 3.1 คลัทชเ์ป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลติ 

 3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่นอ้ยกวา่ 5 เกียร ์เกียร์ถอยหลงั 

ไม่น้อยกวา่ 1 เกียร์ 
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4. ระบบบังคับเลี ยว 

 4.1 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAUIC 

POWER STEERING) 

5. ระบบน  ามนัเชื อเพลิง 

 5.1 ถังน  ามันเชื อเพลงิมีความจุไม่น้อยกวา่ 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 

6. สมรรถนะรถ 

 6.1 สามารถรับน  าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอปุกรณ์ประจ า

รถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกวา่  

6,500 กโิลกรัม 

7. ระบบไฟฟ้า 

 7.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท ์

 7.2 มีอัลเทอร์เนเตอร ์ชนิด 24 โวลท ์ขนาดไม่น้อยกวา่ 35 แอมแปร์ 

 7.3 มีมอเตอรส์ตารท์ชนดิ 24 โวลท ์

 7.4 มีแบตเตอรี่ชนดิ 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ ากวา่ 65 แอมแปร์/

ช่ัวโมง จ านวน 2 ลูก 

 7.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถว้นตามกฎจราจร 

8. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 

 8.1  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สรา้งด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีขนาด 

ความจุไม่นอ้ยกวา่ 5 ลบ.เมตร สามารถรับขยะมลูฝอยที่ยงัไม่ได้ท าการอดัได้       

ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.เมตร ทั งนี ขึ นอยู่กับความเปียกชื นและส่วนประกอบของขยะมูลฝอย 

      

   8.2 พื นตัวถัง สรา้งด้วยเหล็กชุบซ ิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  

 8.3 ผนังด้านขา้ง และผนังด้านบน สรา้งด้วยเหล็ก มีความหนาไม่นอ้ย

กวา่ 3 มิลลิเมตร มีพื นที่ส าหรับยืนปฏิบัตงิานด้านข้างซา้ย-ขวาของตัวรถ 

 8.4 ที่ด้านซา้ยข้างชุดอดัขยะมูลฝอย มีสวิทซ์เตอืน (BUZZER SWITCH) 

เพื่อแจ้งสัญญาณเตือนพนักงานขับรถ 

 8.5 มีระบบเรง่เครื่องยนต์อตัโนมัติขณะปฏิบตัิงาน โดยจะท าการเพิ่มรอบ

ของเครื่องยนต์ในขณะท าการอัดขยะมลูฝอย จนกระทั่งท าการอัดขยะมูลฝอยเสร็จ

สิ นแล้วจะท าการลดรอบของเคร่ืองยนต์กลับไปเป็นปกตโิดยอัตโนมตัิ 

9. ชุดอัดขยะมลูฝอย 

 9.1  การอัดขยะมลูฝอยควบคุมการท างานแบบก่ึงอัตโนมตัิ 

(SEMI AUTOMATIC) ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้มือโยกสัง่การ

ท างานทลีะสองขั นตอนโดยไมต่้องโยกชุดวาล์ว ควบคุมการอัดขยะมลูฝอยคา้ง

ไว้ และเมื่อสุดจงัหวะการท างานของแต่ละขั นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูล

ฝอยจะท าการดีดตัวกลับเองโดยอตัโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมลูฝอยติด

ตั งอยู่ภายในชุดอัดขยะมูลฝอย 

 9.2 การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอดัขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีราง
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รองรับการเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนงัด้านในของชุดอดัขยะมูลฝอยทั ง

สองขา้ง ตรงจุดหมนุของใบอดัและใบสไลดส์ามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ 

 9.3 พื นรองรับขยะ สรา้งด้วยเหล็กมาตรฐานอยา่งดี มีความหน้าไมน่้อย

กว่า 4.5 มิลลิเมตร 

 9.4 ด้านล่างของชุดอัดขยะมลูฝอย มีที่รองรับน  าเสียจากการอัดขยะมลู

ฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร พรอ้มมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 

2 นิ ว เพื่อระบายน  าเสยีทิ ง 

 9.5 มีระบบป้องกันน  าเสียรั่วซมึ โดยมีซลียางรองรับระหวา่งแนวตอ่

ระหว่างตัวตู้และชุดอดัขยะมลูฝอย 

 9.6 ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดทา้ย และชุดควบคุมการคายขยะมูล

ฝอยตดิตั งอยูด่้านข้างซา้ยของตู้บรรทุกขยะ 

 9.7 กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมลูฝอย เป็นผลิตภัณฑท์ีม่ีคุณภาพสูงที่

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกส าหรับอตุสาหกรรม

ทั่วไป มาตรฐานเลขที ่มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภยัในการใช้งานของ

พนักงานปฏิบัต ิและเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสงู ผลิตจากโรงงานทีไ่ด้รับการ

รับรองมาตรฐาน ISO9001 

10. ชุดคายขยะมูลฝอย 

 10.1  ติดตั งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยท างานด้วย

ระบบไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคที่ใชเ้ป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) 

ไม่น้อยกวา่ 3 ชั น เพื่อท าการดันขยะมลูฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

 10.2 แผ่นดนัขยะมูลฝอยเมือ่ถูกดันสุดจะต้องเสมอดา้นทา้ยถังบรรจุขยะ

มูลฝอย โดยไมม่ีส่วนใด ๆ ยื่นออกมาพน้ถังบรรจุขยะมลูฝอย 

 10.3 ชุดยกชุดอดัท้ายเพือ่เปิดดันขยะออกท างานด้วยระบบไฮดรอลิค 

กระบอก ไฮดรอลิคชุดยกอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม กระบอก ไฮดรอลิคส าหรับอตุสาหกรรมทั่วไป มาตรฐาน

เลขที ่มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภยัในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติ 

11. ระบบปั๊มไฮดรอลิค 

 11.1  เป็นแบบเกยีรป์ั๊ม ได้รับก าลังขับเคลื่อนจากเคร่ืองยนต์ของรถผ่าน

ระบบถา่ยทอดก าลงัซึ่งตอ่ออกมาจากขา้งเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) 

 11.2 สามารถท าแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่นอ้ยกว่า 

2,500 ปอนด์/ตร.นิ ว 

12. ระบบสัญญาณไฟส่องสวา่งฉุกเฉิน 

 12.1  ด้านบนหัวเกง๋รถยนต์บรรทุก ติดตั งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบ

กระพรบิแผงสั น เลนส์ท าด้วย Polycarbonate ภายในโคมไฟมีหลอด LED ให้ความ

สว่างไม่นอ้ยกวา่ 90 วัตต ์สามารถใช้ได ้2 ระบบ 12 และ 24 โวลท ์โดยมีชุด

ควบคุมไฟแบบอัตโนมัต ิปรับจังหวะการกระพรบิไดไ้มน่้อยกวา่ 8 จังหวะ เป็น
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ผลิตภัณฑท์ี่ได้รับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 และ 14001  

13. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

 13.1  การพ่นสีภายนอก พ่นดว้ยสีกันสนิมอยา่งดไีมน่้อยกวา่ 2 ชั น แล้วจงึ

พ่นทับด้วยสีจริง ไมน่้อยกวา่ 2 ชั น 

 13.2 การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพน่สีกันสนมิ EPOXY หรือ

เทยีบเทา่ไมน่้อยกวา่ 2 ชั น 

 13.3 ตัวอักษรต่าง ๆ ตามแตห่น่วยงานก าหนด 

14. เครื่องมือและอุปกรณป์ระจ ารถ 

 14.1  เครื่องมือซอ่มบ ารุงประจ ารถ จ านวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลติ 

 14.2 เครื่องมือและอุปกรณใ์นการถอดล้อ จ านวน 1 ชุด 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ป ี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 143 ข้อ 2) ตั งจา่ยจากเงนิ

อุดหนุนทั่วไป 

   
ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 200,000 บาท 

 
   

คา่บ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่ินและสิ่งกอ่สรา้ง       

 
    

โครงการปรับปรุงซอ่มแซมบอ่ขยะในต าบลกุดน  าใส จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะในต า บลกุดน  า ใส   ตามรูปแบบ

รายละเอียดและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 144 ข้อ 5) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแขง็ชุมชน รวม 480,000 บาท 

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 450,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

โครงการครอบครัวคุณธรรมน าสงัคมไทยเขม้แข็ง (พาลูกจงูหลานเข้าวดั) จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวคุณธรรมน าสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูก

จูงหลานเข้าวัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 120 ข้อ 18)  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการครอบครัวสัมพันธ ์เสริมสรา้งความรักความอบอุน่ในครอบครัว จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการครอบครัวสัมพันธ์  เสริมสร้างความรัก 

ความอบอุ่ น ในครอบครั ว  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี  พ.ศ .  2561-2564 

หน้า 120 ข้อ 17) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการจัดงานประเพณีรดน  าขอพรผูสู้งอายุเนื่องในวนัสงกรานต ์ จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีรดน  าขอพรผู้สูงอายุเนื่องใน  

วันสงกรานต์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 118 ข้อ 5) ตั งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการปกปอ้งสถาบันส าคญัของชาติ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ  อันเป็นศูนย์รวมแห่ง

ความเป็นชาติและความสามัคคีของคนในชาติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุด   ที่  มท 0310.4/ว 2128  ลงวันที่   31 กรกฎาคม  2557  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 136 ข้อ 6) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

      

 
    

โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงคแ์กไ้ขปัญหายาเสพตดิ จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3/ว  1102 ลงวันที่ 

1 กรกฎาคม 2557  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 135 ข้อ 3)  

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 

    

โครงการป้องกันและแกไ้ขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก สตร ีและครอบครัว  

ต าบลกุดน  าใส 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อ

เด็ก สตรี และครอบตัว ต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-

2564 หน้า 118 ข้อ 7) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการฝึกอบรมอาชีพผูสู้งอายตุ าบลกดุน  าใส จ านวน 20,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุต าบลกุดน  าใส (ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117 ข้อ 1) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนสง่เสริมกลุม่อาชีพต าบลกดุน  าใส จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบล

กุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117 ข้อ 4) ตั งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 

    

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงระดับ

ต าบล 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพในชุมชนตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงระดับต าบล (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-

2564 หน้า 117 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการพัฒนาส่งเสรมิอาชพีสตรตี าบลกุดน  าใส จ านวน 10,000 บาท 

 
      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการพัฒนาส่งเสรมิอาชีพสตรีต าบลกุดน  าใส (ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 117 ข้อ 3) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
    

โครงการยกระดับคุณภาพชวีติผู้พกิารและผู้ดอ้ยโอกาส จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 118 ข้อ 9) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 

    

โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพ ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร ในการดูแลสุขภาวะและสภาวะ

จิตที่ด ี

จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร ใน

การดูแลสุขภาวะและสภาวะจิตที่ดี (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 

หน้า  118 ข้อ 8) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการสุม่ตรวจผู้เสพยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ ในพื นที่และกลุม่เสีย่ง จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อ เป็นค่าใ ช้จ่ ายในโครงการสุ่มตรวจผู้ เสพยาเสพติดในสถานศึกษา   

สถานประกอบการในพื นที่ และกลุ่มเสี่ยง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย   

ด่ วนที่ สุ ด  ที่  มท  0810.3/ว  1102 ลงวั น ที่  1 กรกฎาคม  2557  (ปรากฏ ใน

แผนพัฒนาสี่ป ี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 135  ข้อ 1) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 

    

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสรา้งเครอืข่ายองคก์รสตร ี

กลุ่มแม่บ้าน กลุม่อาชีพ 

จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และ

สร้างเครือข่ายองค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 

พ.ศ. 2561-2564 หน้า 119 ข้อ 11) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการอบรมสรา้งทศันคติและจิตส านึกทีด่ีงามในการอยูร่ว่มกันอย่างสมานฉนัท์ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่

รว่มกันอย่างสมานฉันท์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0301.4/

ว 2128 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี   พ.ศ. 2561-

2564  หน้า 136 ข้อ 7) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
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งบลงทุน รวม 30,000 บาท 

 
   

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 30,000 บาท 

 
   

อาคารต่าง ๆ       

 
    

โครงการกอ่สรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกให้แกผู่้พกิารและผูสู้งอายุ จ านวน 30,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ 

เ ช่น  ห้องน  า  ทางลาด  ฯลฯ  ตามรูปแบบและรายละเอียดข้อก าหนดของ 

องค์ก ารบริ หารส่ วนต าบลกุ ดน  า ใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ ปี  2561-

2564 หน้า 119 ข้อ 13) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561    
101 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 190,000 บาท 

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 90,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

โครงการจัดการแขง่ขันกฬีาตา้นยาเสพตดิ จ านวน 80,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ส าหรับ

ประชาชน  เยาวชนในเขตต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-

2564  หน้า 130 ข้อ 24) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการจัดงานกฬีาวันออกก าลังกาย (Challenge Day) จ านวน 10,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานกีฬาวันออกก าลังกาย  (Challenge Day) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 130 ข้อ 25) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
  

งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

 
   

ค่าท่ีดินและสิง่ก่อสร้าง รวม 100,000 บาท 

 
   

คา่กอ่สรา้งสิ่งสาธารณูปการ       

 
    

โครงการกอ่สรา้งลานกฬีา จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานกีฬา  ต าบลกุดน  าใส และอุปกรณ์การกีฬา ตาม

รูปแบบและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 129 ข้อ 22) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

      

 
 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 290,000 บาท 

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 290,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

โครงการจัดกจิกรรมงานดา้นวัฒนธรรมต าบลกุดน  าใส จ านวน 100,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมต าบลกุดน  า

ใส เช่น งานบุญเดือนสาม งานบุญเดือนหก ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 

พ.ศ. 2561-2564 หน้า 131 ข้อ 1) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการจดักจิกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในตามโครงการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

เช่น วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 ข้อ 12) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงการจัดท าข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น จ านวน 20,000 บาท 

 
      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดท าข้อมูลประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 ข้อ 11) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
    

โครงการประเพณีลอยกระทง จ านวน 100,000 บาท 

 
      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณีลอยกระทง  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่

ป ีพ.ศ. 2561-2564 หน้า 131 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
      

 
    

โครงการอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมเยาวชนเสรมิสรา้งพฒันาจิต จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนเสริมสร้าง 

พัฒนาจิต (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 132 ข้อ 5) ตั งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท 

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 110,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 

    

โครงการพัฒนาการบรหิารจดัการของศนูย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีประจ า

ต าบลกุดน  าใส 

จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการพัฒนาการบรหิารจัดการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจ าต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 122 ข้อ 1) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

      

 
    

โครงการส่งเสรมิการใช้จุลินทรยี์ย่อยสลายตอซังขา้ว จ านวน 40,000 บาท 

 
      

  เพื่อเป็นคา่ใช้จา่ยในโครงการส่งเสรมิการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว (ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 123 ข้อ 6) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
      

 
    

โครงการอบรมท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชวีภาพเพื่อผลผลติทางการเกษตร จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อผลผลิตทาง

การเกษตร  (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 122 ข้อ 2 ) 

ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการอบรมป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพชืโดยชีววถิี จ านวน 25,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันและการก าจัดแมลงศัตรูพืช  โดย 

ชีววถิ ี (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 122 ข้อ 3)  ตั งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป  

 

      

 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ รวม 40,000 บาท 

 
  

งบด าเนนิงาน รวม 40,000 บาท 

 
   

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท 

 
   

รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       

 
    

โครงการเฉลิมพระเกยีรติแมข่องแผ่นดนิ วันต้นไม้แหง่ชาต ิ จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการเฉลิมพระเกยีรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 146 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 

      

 
    

โครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน จ านวน 20,000 บาท 

 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน ตามหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 

2559 (ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 146 ข้อ 3) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานงบกลาง 

 
 

งบกลาง รวม 20,757,280 บาท 

 
  

งบกลาง รวม 20,757,280 บาท 

 
   

งบกลาง รวม 20,757,280 บาท 

 
   

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 ของคา่ตอบแทน

ของพนักงานจ้างทั งหมด  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553  และ

หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ  ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 

22 มกราคม 2557 ตั งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 163,000  บาท  ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป จ านวน  37,000  บาท 

      

 
   

เบ ียยังชีพผูส้งูอาย ุ จ านวน 14,103,600 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

กุ ด น  า ใ ส  ที่ มี สิ ท ธิ แ ล ะ คุณ สมบั ติ ค ร บถ้ ว น ต า มหลั ก เ กณฑ์ ร ะ เ บี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี ย

ยังชีพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 119 ข้อ 14)  

      

 
   

เบ ียยังชีพคนพิการ จ านวน 5,347,200 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพในเขตองคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลกุดน  าใส ที่มีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี ยความพิการให้คนพิการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 (ข้อมูลจาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบี ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ

ประมาณการเพิ่มเติม) ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขององค์การบริหารส่วนต าบล

กุดน  าใส ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 119 ข้อ 15)  

      

 
   

เบ ียยังชีพผูป้่วยเอดส ์ จ านวน 50,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและได้ท าการวินิจฉัยแล้ว  น ามา

จากแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม แนวทางที่ 

3.2 แนวทางการพัฒนาเสริมสร้าง ดูแลและจัดสวัสดิการทางสังคมแก่คนทุกวัย  

และสงเคราะห์ชว่ยเหลือผู้เดือดรอ้นและยากไร้ ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 120 ข้อ 16)  
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ส ารองจา่ย จ านวน 736,480 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดได้ล่วงหน้า   กรณีจ าเป็น

เร่งด่วน  เช่น  ภัยแล้ง  อุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ  หรือกรณีตั ง งบประมาณรายจ่าย

ไม่เพียงพอจ่ายตามความเหมาะสมโดยได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 19  ตั งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

 
   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 120,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบล 

กุดน  าใส ไม่น้อยกวา่อัตราร้อยละ 40 ของคา่บรกิารสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทนุ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล

หรือเทศบาล  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 136 ข้อ 8)  

      

 
   

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) จ านวน 200,000 บาท 

 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ซึ่ง

ตั งจ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้  ที่ไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ

ให้ หรือเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2548 และกฎกระทรวง   

(ฉบับที่  4) พ.ศ.  2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบ า เหน็จบ านาญ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
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