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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
 

เรียน   ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลกุดน  าใส 

บัดนี ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส              

อีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  จึงขอชี แจงให้                   

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายในการด าเนนิงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี  

1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่   31  กรกฎาคม พ.ศ. 2559                   

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส มีสถานะการเงนิดังนี  

 1.1.1   เงินฝากธนาคารทั งสิ น       25,684,834.43 บาท 

 1.1.2.  เงินสะสม          3,476,670.09   บาท 

 1.1.3   ทุนส ารองเงนิสะสม       11,586,365.68 บาท 

1.1.4   รายการกันเงนิไว้แบบก่อหน ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจา่ยจ านวน 

         -   บาท 

 1.1.5   รายการกันเงนิไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน  -   บาท 

1.2  เงินกู้คงคา้ง      -   บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2559 

2.1  รายรับจรงิทั งสิ น  42,438,420.48 บาท  ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร               364,996.38  บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต        205,283.00  บาท  
 

 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               161,104.89  บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      -           บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 23,873.00  บาท 

 หมวดรายได้จากทุน              -          บาท 

 หมวดรายได้จากภาษีจัดสรร            12,813,437.05   บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     9,743,265.00  บาท 

2.2  เงินอุดหนุนทีร่ัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค ์        19,126,461.16  บาท 
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  2.3  รายจ่ายจริงทั งสิ นจ านวน  18,162,022.43 บาท ประกอบด้วย 

   งบกลาง                 910,514.63  บาท 

   งบบุคลากร               9,031,173.90  บาท 

   งบด าเนินการ             4,743,812.40    บาท 

   งบลงทุน               1,882,121.50  บาท 

   งบรายจ่ายอื่น                          -  บาท 

   งบเงินอุดหนุน                 1,594,400.00  บาท 

  2.4  รายจา่ยที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 

                8,024,348.99  บาท 

  2.5  มีการจา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหน้าที ่    

                6,385,000.00 บาท 

 

 3. งบเฉพาะการ            -            บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

2.1  รายรับ 
รายรับ รับจริง 

ปี 2558 

ประมาณการ 

ปี 2559 

ประมาณการ 

ปี 2560 

หมาย

เหต ุ

รายได้จัดเก็บเอง     

 หมวดภาษีอากร 361,516.00 370,000.00 410,000.00  

  ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 131,621.00 120,000.00 140,000.00  

       ภาษีบ ารุงท้องที่ 179,869.00 190,000.00 200,000.00  

       ภาษีป้าย 50,026.00 60,000.00 70,000.00  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 

329,390.00 316,000.00 332,000.00  

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 286,790.00 290,000.00 300,000.00  

      คา่ปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 7,500.00 5,000.00 10,000.00  

      ค่าปรับการผิดสัญญา 18,790.00 10,000.00 5,000  

      ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

15,700.00 10,000.00 15,000.00  

  ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ 610.00 1,000.00 2,000.00  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 263,286.94 190,000.00 190,000.00  

      ดอกเบี ย 263,286.94 190,000.00 190,000.00  

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ               

 การพาณชิย์ 

- - -  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 135,747.00 34,000.00 38,000.00  

     เงินที่มผีูอุ้ทิศให้ - - -  

      ค่าขายแบบแปลน 124,900.00 30,000.00 28,000.00  

      รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 10,847.00 4,000.00 10,000.00  

 หมวดรายได้จากทุน - - -  

 รวมรายได้จัดเก็บ 1,089,939.94 910,000.00 970,000.00  
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รายรับ รับจริง 

ปี 2558 

ประมาณการ 

ปี 2559 

ประมาณการ 

ปี 2560 

หมาย

เหต ุ

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้                      

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

 หมวดภาษีจัดสรร 18,701,719.53 17,190,000.00 19,030,000.00  

      ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนด

แผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ 

9,520,556.55 9,000,000.00 9,500,000.00  

      ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร

รายได้ 

3,137,317.74 3,000,000.00 3,200,000.00  

      ภาษีธุรกิจเฉพาะ 12,683.14 30,000.00 30,000.00  

      ภาษีสุรา 1,675,305.19 1,300,000.00 1,700,000.00  

      ภาษีสรรพสามิต 2,872,672.65 2,260,000.00 2,900,000.00  

      ภาษีการพนัน - 150,000.00 50,000.00  

      ค่าภาคหลวงแร่ 43,523.07 50,000.00 50,000.00  

      ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 83,011.19 100,000.00 110,000.00  

      ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ                 

นิตกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 

1,356,650.00 1,300,000.00 1,490,000.00  

 รวมรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้ว

จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,791,659.47 17,190,000.00 19,030,000.00  

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

    

     หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 10,930,427.00 11,900,000.00 35,000,000.00  

     เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการ

ตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

10,930,427.00 11,900,000.00 35,000,000.00  

 รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,930,427.00 11,900,000.00 35,000,000.00  

รวม 30,722,086.47 30,000,000.00 55,000,000.00  

 

 

 

    

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

2.2  รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี  

พ.ศ. 2558 

งบประมาณปี 

พ.ศ. 2559 

งบประมาณปี 

พ.ศ. 2560 

จ่ายจากงบประมาณ    

       งบกลาง 689,869.00 1,103,711.00 21.450,672.00 

       งบบุคลากร 9,464,712.00 12,300,100.00 15,031,560.00 

       งบด าเนนิงาน 7,494,776.07 10,130,489.00 9,372,668.00 

       งบลงทุน 3,829,870.00 4,119,700.00 7,043,100.00 

       งบรายจ่ายอื่น 2,585,191.35 30,000.00 30,000.00 

       งบเงินอุดหนุน 2,278,940.00 2,316,000.00 2,072,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 26,343,358.42 30,000,000.00 55,000,000.00 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  

อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

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

 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  

แผนงานบริหารทั่วไป 12,666,820 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,730,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศกึษา 9,316,568 

          แผนงานสาธารณสุข 1,783,380 

          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 977,940 

          แผนงานเคหะและชุมชน 4,134,620 

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 650,000 

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 110,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

          แผนงานการเกษตร 180,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น ๆ   

          แผนงานงบกลาง 21,450,672 

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 7,075,800 1,797,720 8,873,520 

 เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,175,920 0 3,175,920 

 เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 3,899,880 1,797,720 5,697,600 

งบด าเนินงาน 2,432,200 825,000 3,257,200 

 ค่าตอบแทน 251,200 75,000 326,200 

 ค่าใชส้อย 1,275,000 620,000 1,895,000 

 ค่าวัสด ุ 500,000 130,000 630,000 

 ค่าสาธารณูปโภค 406,000 0 406,000 

งบลงทุน 263,000 11,100 274,100 

 ค่าครุภัณฑ ์ 63,000 11,100 74,100 

 ค่าท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 200,000 0 200,000 

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 10,033,000 2,633,820 12,666,820 
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แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 

                  งาน                

งบ        

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

และระงับอัคคีภัย (00123) 

รวม 

 

งบด าเนินงาน 230,000 230,000 

 ค่าใช้สอย 190,000 190,000 

 ค่าวัสดุ 40,000 40,000 

งบลงทุน 3,500,000 3,500,000 

 ค่าครุภัณฑ ์ 3,500,0000 3,500,000 

รวม 3,730,000 3,730,000 
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แผนงานการศึกษา (00210) 

                  งาน             

งบ        

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(00211) 

งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา 

(00212) 

รวม 

 

งบบุคลากร 3,074,100 0 3,074,100 

 เงินเดือน (ฝา่ยประจ า) 3,074,100 0 3,074,100 

งบด าเนินงาน 711,000 3,141,468 3,852,468 

 ค่าตอบแทน 76,000 0 76,000 

 ค่าใช้สอย 270,000 1,844,200 2,114,200 

 ค่าวัสดุ 305,000 1,297,268 1,602,268 

 ค่าสาธารณูปโภค 60,000 0 60,000 

งบลงทุน 100,000 250,000 350,000 

 ค่าครุภัณฑ ์ 0 250,000 250,000 

 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 100,000 0 100,000 

งบเงินอุดหนุน 0 2,040,000 2,040,000 

 เงินอุดหนุน 0 2,040,000 2,040,000 

รวม 3,885,100 5,431,468 9,316,568 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 

                 งาน                     

งบ        

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(00221) 

งานบริการสาธารณสุขและ                       

งานสาธารณสุขอื่น (00223) 

รวม 

 

งบบุคลากร 1,024,380 0 1,024,380 

 เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 1,024,380 0 1,024,380 

งบด าเนินงาน 392,000 200,000 592,000 

 ค่าตอบแทน 10,000 0 10,000 

 ค่าใช้สอย 137,000 200,000 337,000 

 ค่าวัสดุ 245,000 0 245,000 

งบลงทุน 108,000 59,000 167,000 

 ค่าครุภัณฑ ์ 108,000 59,000 167,000 

รวม 1,524,380 259,000 1,783,380 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 

                 งาน                   

งบ        

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231) รวม 

 

งบบุคลากร 857,940 857,940 

 เงินเดอืน (ฝา่ยประจ า) 857,940 857,940 

งบด าเนินงาน 120,000 120,000 

 ค่าตอบแทน 10,000 10,000 

 ค่าใช้สอย 70,000 70,000 

 ค่าวัสดุ 40,000 40,000 

รวม 977,940 977,940 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

              งาน              

งบ        

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

(00241) 

งานไฟฟ้าถนน 

 

(00242) 

งานสวนสาธารณะ 

 

(00243) 

งานก าจัดขยะมูลฝอย 

 

(00244) 

รวม 

 

งบบุคลากร 1,201,620 0 0 0 1,201,620 

 เงนิเดือน (ฝา่ยประจ า) 1,201,620 0 0 0 1,201,620 

งบด าเนินงาน 281,000 0 90,000 110,000 481,000 

 ค่าตอบแทน 76,000 0 0 0 76,000 

 ค่าใช้สอย 105,000 0 90,000 30,000 225,000 

 ค่าวัสดุ 100,000 0 0 80,000 180,000 

งบลงทุน 62,000 0 0 2,300,000 2,362,000 

 ค่าครุภัณฑ ์ 62,000 0 0 2,300,000 2,362,000 

 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 90,000 0 

รวม 1,544,620 0 90,000 2,500,000 4,134,620 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

                 งาน                     

งบ        

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

(00252) 

รวม 

 

งบด าเนินงาน 550,000 550,000 

 ค่าใช้สอย 550,000 550,000 

งบลงทุน 100,000 100,000 

 ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 100,000 100,000 

รวม 650,000 650,000 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

                 งาน                      

งบ        

งานกีฬาและนันทนาการ 

(00262) 

รวม 

 

 

งบด าเนินงาน 110,000 110,000 

 ค่าใช้สอย 110,000 110,000 

รวม 110,000 110,000 
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แผนงานการเกษตร (00320) 

                  งาน                        

งบ        

งานส่งเสริมการเกษตร 

(00321) 

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้ 

(00322) 

รวม 

 

งบด าเนินงาน 110,000 70,000 180,000 

 ค่าใช้สอย 110,000 70,000 180,000 

รวม 110,000 70,000 180,000 

 

แผนงานงบกลาง (00410) 

               งาน             

งบ        

งบกลาง 

(00411) 

รวม 

 

งบกลาง 21,450,672 21,450,672 

 งบกลาง 21,250,672 21,250,672 

 บ าเหน็จ/บ านาญ 200,000 200,000 

รวม 21,450,672 21,450,672 
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ข้อบัญญัต ิ

 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

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

 โดยที่เป็นการสมควรตั งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศัยอ านาจตาม

ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติ  

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขึ นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

กุดน  าใส และโดยอนุมัติของนายอ าเภอจัตุรัส ดังต่อไปนี  

 ข้อ 1.  ข้อบัญญัตินี เรียกว่า ข้อบัญญัติ  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                    

พ.ศ. 2560 

 ข้อ 2.  ข้อบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนรวมทั งส ิ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 12,666,820 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,730,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศกึษา 9,316,568 

          แผนงานสาธารณสุข 1,783,380 

          แผนงานสังคมสงเคราะห์ 977,940 

          แผนงานเคหะและชุมชน 4,134,620 

          แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 650,000 

          แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 110,000 

ด้านการเศรษฐกิจ  

          แผนงานการเกษตร 180,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น ๆ   

         งบกลาง 21,450,672 

งบประมาณรายจ่ายทั งสิ น 55,000,000 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตรุัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 

 รายรับจรงิ ประมาณการ 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่าง  

(%) ปี 2560 

หมวดภาษีอากร        

     ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 165,887.00 112,657.00 119,420.00 131,621.00 120,000.00 16.67% 140,000.00 

 ภาษีบ ารุงท้องที่ 195,387.04 182,142.06 182,781.08 179,869.00 190,000.00 5.26% 200,000.00 

 ภาษีป้าย 48,365.00 47,024.00 49,808.00 50,026.00 60,000.00 16.67% 70,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 409,639.04 341,823.06 352,009.08 361,516.00 370,000.00  410,00.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 243,000.00 290,270 291,280.00 286,790.00 290,000.00 3.45% 300,000.00 

 คา่ปรับผู้กระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 4,800.00 5,450.00 4,000.00 7,500.00 5,000.00 100.00% 10,000.00 

 ค่าปรับการผิดสัญญา 15,774.00 7,306.00 2,475.00 18,790.00 10,000.00 -50.00% 5,000.00 

 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่ เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

13,190.00 12,420.00 7,250.00 15,700.00 10,000.00 50.00% 15,000.00 

 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ - 790.00 1,080.00 610.00.00 1,000.00 100.00% 2,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 276,764.00 316,236.00 306,085.00 329,390.00 316,000.00  332,000.00 
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 รายรับจรงิ ประมาณการ 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่าง  

(%) ปี 2560 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        

     ดอกเบี ย 75,686.23 243,323.48 263,291.66 263,286.94 190,000.00 0.00% 190,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 75,686.23 243,323.48 263,291.66 263,286.94 190,000.00  190,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์        

     -  - - - - -  - 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์ - - - - - - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        

     เงินที่มผีูอุ้ทิศให้ 7,300.00 - - - -  - 

 ค่าขายแบบแปลน 47,500.00 290,000.00 117,100.00 124,900 30,000.00 -6.67% 28,000.00 

 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 8,980.00 53,366.00 15,640.00 10,847.00 4,000.00 150.00% 10,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 63,780.00 343,866.00 132,740.00 135,747 34,000.00  38,000.00 

หมวดรายได้จากทุน        

     -  - - - - - - - 

รวมหมวดรายได้จากทุน - - - - - - - 
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 รายรับจรงิ ประมาณการ 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ยอดต่าง  

(%) ปี 2560 

หมวดภาษีจัดสรร        

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 5,882,100.66 9,160,566.83 6,472,476.59 9,520,556.55 9,000,000.00 5.56% 9,500,000.00 

 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 2,621,925.99 2,982,576.66 3,172,241.24 3,137,317.74 3,000,000.00 6.67% 3,200,000.00 

 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 1,227.82 35,911.96 34,761.34 12,683.14 30,000.00 0.00% 30,000.00 

 ภาษีสุรา 1,334,397.82 1,361,335.55 1,487,734.26 1,675,305.19 1,300,000.00 30.77% 1,700,000.00 

 ภาษีสรรพสามติ 2,399,975.99 2,976,231.01 2,023,613.46 2,872,672.65 2,260,000.00 28.32% 2,900,000.00 

         ภาษีการพนัน - 20.00 150,990.00 - 150,000.00 -66.67% 50,000.00 

 ค่าภาคหลวงแร่ 38,179.60 39,020.03 50,020.05 43,523.07 50,000.00 0.00% 50,000.00 

 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 97,533.78 122,513.36 117,033.91 83,011.19 100,000.00 10.00% 110,000.00 

 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล

กฎหมายท่ีดนิ 

1,052,480.00 1,222,673.00 1,439,337.00 1,356,650.00 1,300,000.00 14.62% 1,490,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,427,821.66 17,900,848.40 14,948,208.40 18,701,719.53 17,190,000.00  19,030,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        

     เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ

ภารกิจถ่ายโอนเลอืกท า 

10,005,173.00 10,322,067.00 11,332,823.00 10,930,427.00 11,900,000.00 194.12% 35,000,000.00 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุทั่วไป 10,005,173.00 10,322,067.00 11,332,823.00 10,930,427.00 11,900,000.00  35,000,000.00 

รวมทุกหมวด 24,258,863.93 29,468,163.94 27,335,157.14 30,722086.47 30,000,000.00  55,000,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประมาณการรายรับรวมทั งสิ น  55,000,000.00  บาท  แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร ที่ อบต. จัดเก็บเอง  (411000)     รวม   410,000  บาท   

1.  ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ  (411001)       จ านวน    140,000   บาท   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2. ภาษีบ ารุงท้องที่ (411002) จ านวน   200,000   บาท   

   ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

3.   ภาษีป้าย (411003)      จ านวน    70,000   บาท   

 ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ 

      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

หมวดค่าธรรมเนียมและค่าปรับและใบอนุญาต  (412000)      รวม   332,000  บาท    

1.  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย  (412107)   จ านวน   300,000  บาท   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2.  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)  จ านวน      10,000  บาท   

ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

3.   ค่าปรับการผดิสัญญา  (412210)  จ านวน   5,000   บาท   

       ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

4.   ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (412303) 

        จ านวน   15,000  บาท  

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

5.    ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ (421307)          จ านวน   2,000   บาท   

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  (413000)     รวม  190,000 บาท    

  ค่าดอกเบี ยเงนิฝากธนาคาร  (413003)   จ านวน  190,000  บาท  

  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์  (414000)  รวม    -    บาท  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  (415000)        รวม    38,000  บาท   

 1.    เงินที่มผีูอุ้ทิศให้ (415004)    จ านวน       -      บาท  

2.    ค่าขายแบบแปลน (415004)                                  จ านวน    28,000   บาท  

  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

3.     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  (415999)   จ านวน   10,000   บาท  

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

หมวดภาษีจัดสรร       รวม 19,030,000 บาท 

 1.     ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน ฯ (421002) จ านวน  9,500,000 บาท                      

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

2.    ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้  (421004) จ านวน  3,200,000 บาท 

        ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

3.    ภาษีธุรกิจเฉพาะ  (421005) จ านวน      30,000 บาท   

        ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผา่นมา  เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                      

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

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

5.    ภาษีสรรพสามิต  (421007) จ านวน 2,900,000 บาท   

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

5.    ภาษีการพนัน  (421008) จ านวน     50,000 บาท   

  ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
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 6.     ค่าภาคหลวงแร่  (421012)  จ านวน   50,000  บาท   

  ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 7.    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม (421013)    จ านวน 110,000 บาท   

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 8.     คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิตกิรรมที่ดนิ (421015) จ านวน 1,490,000 บาท  

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (431000)   

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป      รวม 35,000,000 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่ถ่ายโอน 

                                                                จ านวน 35,000,000 บาท 

  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นยอดใกล้เคียงกับยอดรับจรงิ     

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ น   
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส 

อ าเภอจัตุรัส  จังหวดัชัยภูม ิ

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

แผนงานบริหารทั่วไป        

งานบรหิารทัว่ไป        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,038,880 3,035,766 3,047,427 3,221,520 3,262,320 -2.64% 3,175,920 

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 1,755,363 1,884,911 2,207,963 2,853,694 3,844,320 1.44% 3,899,880 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 4,794,243 4,920,677 5,255,390 6,075,214 7,106,640  7,075,800 

รวมงบบุคลากร 4,794,243 4,920,677 5,255,390 6,075,214 7,106,640  7,075,800 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 22,550 4,600 26,672 225,000 -88.89% 25,000 

            คา่ตอบแทนการปฏบัิตริาชการนอกเวลาราชการ 6,720 8,400 24,600 840 20,000 0% 20,000 

            คา่เช่าบ้าน 47,850 57,000 119,000 137,400 173,400 -4,15% 166,200 

            เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 51,959 48,260 18,000 34,870 50,000 -20% 40,000 

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 60,305.50 6,306 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 166,834.50 142,516 166,200 199,782 468,400  251,200 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 152,930.78 477,507 394,684 342,660 220,000 0% 220,000 

            รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการ 10,750 28,830 9,975 8,275 30,000 33.33% 20,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

994,478 1,068,176.22 397,010.45 582,493 805,000 22.36% 985,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 24,740.02 11,563.50 7,845 20,450 50,000 0% 50,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 1,182,898.80 1,586,076.72 809,514.45 953,878 1,105,000  1,275,000 

      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุส านักงาน 174,294 237,013 147,250 219,491.69 100,000 0% 100,000 

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

 วัสดุงานบ้านงานครัว 37,843 36,316 36,910 44,745 70,000 -28.75% 50,000 

 วัสดุยานพาหนะและขนสง่ 0 0 43,100 14,080 35,000 -28.75% 25,000 

 วัสดุเชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 109,580 118,290 127,515 116,460 150,000 33.33% 200,000 

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

 วัสดุการเกษตร 0 0 10,000 0 15,000 0% 15,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 7,836 16,194 14,988.80 20,498 25,000 40% 35,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร์ 25,050 31,433 34,620 9,870 40,000 -25% 30,000 

 วัสดุอ่ืน ๆ 0 0 0 0 10,000 0% 10,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 354,603 439,246 415,733.80 429,978.69 480,000  500,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

      หมวดค่าสาธารณูปโภค        

            คา่ไฟฟา้ 183,534.20 207,129.74 228,066.80 222,140.85 200,000 10% 220,000 

            คา่น  าประปา 25,151.56 37,134.79 20,398.93 16,747.34 48,000 -25% 36,000 

            คา่โทรศัพท์ 4,137.69 3,701.43 3,071.28 2,761.67 15,000 0% 15,000 

            คา่ไปรษณีย์ 3,909 11,347 9,890 12,500 20,000 -25% 15,000 

            คา่บริการทางด้านโทรคมนาคม 44,978.44 29,655.52 32,693.20 36,835.15 120,000 0% 120,000 

รวมหมวดคา่สาธารณูปโภค 261,710.89 288,968.48 294,120.21 290,985.01 403,000  406,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,966,047.19 2,456,807.20 1,685,568.46 1,874,623.70 2,456,400  2,432,200 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 183,000 229,900 98,500 159,940 56,200 -100% 0 

            ครุภัณฑไ์ฟฟา้และวิทย ุ 0 0 0 98,200 0 100% 25,000 

            ครุภัณฑง์านบ้านงานครวั 0 0 0 0 0 100% 22,000 

            ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 17,000 5,200 43,500 30,340 45,000 -64.44% 16,000 

            ครุภัณฑ์การเกษตร 0 0 0 0 0 0% 0 

            ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 52,940 0 0% 0 

            คา่บ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 95,672.98 72,774.19 157,555.91 107,300 100,000 100% 200,000 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 295,672.98 307,874.19 299,555.91 448,720 202,000  263,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 0 30,000 -100% 0 

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 99,000 102.02% 200,000 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 129,000  200,000 

รวมงบลงทุน 295,672.98 307,874.19 0 448,720 331,000  463,000 

     งบรายจ่ายอ่ืน        

      หมวดรายจ่ายอ่ืน        

            คา่จ้างทีป่รกึษาเพื่อศึกษา วิจัย และประเมินผล หรือพัฒนา

ระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง 

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

            เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษฯ 0 0 0 847,505.42 30,000 0% 30,000 

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

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

     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

 เงินอุดหนุนส่วนราชการ 25,000 52,000 52,000 40,000 32,000 0% 32,000 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 25,000 52,000 52,000 40,000 32,000  32,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 25,000 52,000 52,000 40,000 32,000  32,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 7,090,963.17 7,747,358.39 7,302,514.37 9,301,063.12 9,956,040  10,033,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

งานบรหิารงานคลัง        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 783,720 848,220 887,272 1,128,273 1,539,980 16.73% 1,797,720 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 783,720 848,220 887,272 1,128,273 1,539,980  1,797,720 

รวมงบบุคลากร 783,720 848,220 887,272 1,128,273 1,539,980  1,797,720 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 90,000 -88.89% 10,000 

            คา่ตอบแทนการปฏบัิตริาชการนอกเวลาราชการ 5,880 6,360 7,400 8,820 30,000 0% 30,000 

            คา่เช่าบ้าน 26,400 28,800 28,800 0 64,800 69.14% 20,000 

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

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 2,129 16,853 628 0 0  0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 36,609 54,213 42,128 8,820 199,800  75,000 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 47,450 99,845 77,230 50,159 294,000 2.04% 300,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

103,496 70,974 7,544 202,800 210,000 38.09% 290,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 0 0 2,000 12,200 30,000 0% 30,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 150,946 170,819 86,774 265,159 534,000  620,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุส านักงาน 57,994.12 69,373 47,095 64,491 80,000 25% 100,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร์ 20,000 24,200 24,610 30,000 30,000 0% 30,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 77,994.12 93,573 71,705 94,491 110,000  130,000 

รวมงบด าเนินงาน 265,549.12 318,605 158,479 368,470 843,800  825,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 0 0 0 0 28,000 -71.43% 8,000 

            ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 0 0 9,800 30,000 23,000 -86.52% 3,100 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 0 0 9,800 30,000 51,000  11,100 

รวมงบลงทุน 0 0 9,800 30,000 51,000  11,100 

     งบรายจ่ายอ่ืน        

      หมวดรายจ่ายอ่ืน        

            เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษฯ 0 0 0 402,055.93 0 0% 0 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 402,055.93 0 0% 0 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 0 0 402,055.93 0 0% 0 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,049,269.12 1,166,825 1,055,551 1,928,798.93 2,434,780  2,633,820 

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 8,140,232.29 8,914,183.39 8,358,065.37 11,253,682.05 12,390,820  13,960,820 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน        

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคภีัย        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

67,510 142,140 194,130 25,898 190,000 0% 190,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 67,510 142,140 194,130 25,898 190,000  190,000 

      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุเครื่องดับเพลงิ 0 20,000 9,800 20,000 40,000 0% 40,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 0 20,000 9,800 20,000 40,000  40,000 

รวมงบด าเนินงาน 67,510 162,140 203,930 45,898 230,000  230,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

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

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 0 0 0 0 0  3,500,000 

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 120,000 100% 0 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 120,000  0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 120,000  3,500,000 

รวมงานป้องกันฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 67,510 162,140 203,930 45,898 350,000  3,730,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 67,510 162,140 203,930 45,898 350,000  3,730,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

แผนงานการศึกษา        

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 465,121 493,740 476,902 784,071 1,109,300 177.12% 3,074,100 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 465,121 493,740 476,902 784,071 1,109,300  3,074,100 

รวมงบบุคลากร 465,121 493,740 476,902 784,071 1,109,300  3,074,100 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

10,000 0 0 0 200,000 -100% 0 

            คา่ตอบแทนการปฏบัิตริาชการนอกเวลาราชการ 2,940 1,170 19,800 0 10,000 0% 10,000 

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

            เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 0 0 0 0 10,000 200% 30,000 

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 0 410 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 41,740 27,980 486,000 31,200 56,000  76,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 23,731 46,800 67,000 32,040 80,000 0% 80,000 

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

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

981,874 1,297,814 337,949 1,230,475.10 270,000 -38.89% 165,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 0 1,720 6,690 3,350 10,000 0% 10,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 1,005,605 1,346,334 361,314 1,265,865.10 375,000  270,000 

      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุส านักงาน 66,446 102,974 39,931 91,339 100,000 0% 100,000 

 วัสดุงานบ้านงานครัว 67,784 79,904 89,510 90,621 100,000 0% 100,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 660 0 0 3,080 10,000 50% 15,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร์ 0 9,750 12,680 25,000 40,000 0% 40,000 

 วัสดุการศกึษา 0 0 0 0 50,000 0% 50,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 134,890 192,628 142,121 210,040 300,000  305,000 

      หมวดค่าสาธารณูปโภค        

            คา่ไฟฟา้ 17,217.05 17,810.42 19,065.54 21,146.95 30,000 0% 30,000 

            คา่น  าประปา 21,624.29 19,127.19 18,523.86 15,348.63 30,000 0% 30,000 

รวมหมวดคา่สาธารณูปโภค 38,841.34 36,937.61 37,589.40 36,495,58 60,000  60,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,221,076.34 1,603,879.61 1,027,024.40 1,543,600.68 991,000  711,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

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

            คา่บ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 99,700 98,700 75,000 0 0 0 0 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 99,700 157,700 97,800 0 78,100  0 

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่ถมดิน 0 0 0 0 100,000 -100% 0 

            คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 0 0 0 0 180,000 -100% 0 

            คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 0 100,000 -100% 0 

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 140,000 370,000 -72.97 100,000 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 140,000 750,000  100,000 

รวมงบลงทุน 99,700 157,700 97,800 140,000 828,100  100,000 

     งบรายจ่ายอ่ืน        

      หมวดรายจ่ายอ่ืน        

            เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษฯ 0 0 0 889,782 0 0% 0 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 889,782 0 0% 0 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 0 0 889,782 0 0% 0 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 70,000 -100% 0 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 0 0 0 0 70,000  0 

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 0 0 70,000  0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,785,897.34 2,255,319.61 1,601,726.40 3,357,453.68 2,998,400  3,885,100 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

298,882 751,972.15 966,720 1,252,800 1,625,200 4.68% 1,844,200 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 298,882 751,972.15 966,720 1,252,800 1,625,200  1,844,200 

      หมวดค่าวัสด ุ        

 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,142,317.83 1,114,715.49 1,122,642.34 759,305.69 1,398,089 -5.45% 1,297,268 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 1,142,317.83 1,114,715.49 1,122,642.34 759,305.69 1,398,089  1,297,268 

รวมงบด าเนินงาน 1,441,199.83 1,866,687.64 1,089,362.34 2,012,105.69 3,023,289  3,141,468 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 0 0 0 139,750 40,000 -100% 0 

            ครภุัณฑง์านบ้านงานครัว 0 0 0 74,850 20,000 150% 50,000 

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

            ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 0 0 200,000 0 0 0 0 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 0 0 200,000 414,590 260,000  250,000 

รวมงบลงทุน 0 0 200,000 414,590 260,000  250,000 

     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,253,200 1,281,800 2,012,000 2,238,940 1,984,000 2.82% 2,040,000 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 1,253,200 1,281,800 2,012,000 2,238,940 1,984,000  2,040,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 1,253,200 1,281,800 2,012,000 2,238,940 1,984,000  2,040,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 2,694,399.83 3,148,487.64 3,301,362.34 4,665,635.69 5,267,289  5,431,468 

รวมแผนงานการศกึษา 4,480,297.17 5,403,807.25 4,903,088.74 8,023,089.37 8,265,689  9,316,568 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

แผนงานสาธารณสุข        

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 353,490 440,700 523,160 655,826 1,002,440 2.19% 1,024,380 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 353,490 440,700 523,160 655,826 1,002,400  1,024,380 

รวมงบบุคลากร 353,490 440,700 523,160 655,826 1,002,400  1,024,380 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 50,000 -100% 0 

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

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 0 1,590 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 0 1,590 10,680 0 60,000  10,000 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 2,500 3,700 0 3,000 30,000 290% 117,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 59,675 0 0 5,000 0% 5,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 1,270 11,760 4,440 1,750 15,000 0% 15,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 3,770 65,135 4,440 4,750 50,000  137,000 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ป ี2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

      หมวดค่าวัสดุ        

 วัสดุส านักงาน 0 1,800 5,000 13,500 20,000 0% 20,000 

 วัสดุเชื อเพลิงและหลอ่ลื่น 88,000 97,033.20 100,808.40 45,863 120,000 0% 120,000 

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 0 100% 80,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 0 100% 5,000 

 วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 0 0 100% 10,000 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 9,200 0 5,000 100% 10,000 

รวมหมวดค่าวัสดุ 88,000 98,833.20 115,008.40 59,363 145,000  245,000 

รวมงบด าเนินงาน 91,770 175,558.20 130,128.40 64,113 255,000  392,000 

     งบรายจ่ายอื่น        

      หมวดรายจ่ายอื่น        

            เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพเิศษฯ 0 0 0 169,794.50 0 0% 0 

รวมหมวดรายจ่ายอื่น 0 0 0 169,794.50 0 0% 0 

รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 169,794.50 0 0% 0 

     งบลงทุน        

      หมวดค่าครุภัณฑ์        

            ครุภัณฑ์ส านักงาน 0 0 0 0 7,000 14.28% 8,000 

            ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 0 0 24,500 0 0 0% 0 

            ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ 36,411.03 49,767.84 10,467 24,230 100,000  100,000 

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์ 36,411.03 49,767.84 34,967 24,230 107,000  108,000 

รวมงบลงทุน 36,411.03 49,767.84 34,967 24,230 107,000  108,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 481,671.03 660,026.04 688,255.40 913,963.50 1,364,440  1,524,380 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

58,691.80 0 149,680 133,970 215,000 -6.98% 200,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 58,691.80 0 149,680 133,970 215,000  200.000 

รวมงบด าเนินงาน 58,691.80 0 149,680 133,970 215,000  200,000 

     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 140,000 140,000 210,000 210,000 210,000 -100% 0 

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

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

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑก์ารเกษตร 0 0 0 59,000 59,000 0% 59,000 

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

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 198,691.80 140,000 359,680 402,970 484,000  259,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 680,362.83 800,026.04 1,047,935.40 1,316,933.50 1,848,440  1,783,380 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์        

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับสงัคมสงเคราะห ์        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 240,240 180,000 293,452 413,760 781,380 9.80% 857,940 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 240,240 180,000 293,452 413,760 781,380  857,940 

รวมงบบุคลากร 240,240 180,000 293,452 413,760 781,380  857,940 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

39,024 0 0 0 40,000 -100% 0 

            คา่ตอบแทนการปฏบัิตริาชการนอกเวลาราชการ 2,140 1,590 3,600 0 5,000 0% 5,000 

            เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 0 0 0 0 0 100% 5,000 

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 4,172 0 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 45,336 1,590 3,600 0 45,000  10,000 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 27,900 28,000 0 0 40,000 0% 40,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

2,256 15,666 0 664 20,000 0% 20,000 

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

รวมหมวดคา่ใชส้อย 30,156 43,666 1,460 664 70,000  70,000 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุส านักงาน 8,608 36,799 29,980 12,300 30,000 0% 30,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร์ 3,000 0 9,990 9,865 10,000 0% 10,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 11,608 36,799 39,970 22,165 40,000  40,000 

รวมงบด าเนินงาน 87,100 82,055 45,030 22,829 155,000  120,000 

     งบรายจ่ายอ่ืน        

      หมวดรายจ่ายอ่ืน        

            เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน 0 0 0 98,597 0 0% 0 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 98,597 0 0% 0 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 0 0 98,597 0 0% 0 

     งบลงทุน        

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 0 0 0 26,160 14,000 -100% 0 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 0 0 0 0 14,000  0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 26,160 14,000  0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 327,340 262,055 0 561,346 950,380  977,940 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

งานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

59,320 0 65,160 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 59,320 0 65,160 0 0  0 

รวมงบด าเนินงาน 59,320 0 65,160 0 0  0 

รวมงานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห ์ 59,320 0 65,160 0 0  0 

รวมแผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 386,660 262,055 403,642 561,346 950,380  977,940 

แผนงานเคหะและชุมชน        

งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว        

            เงินเดอืน (ฝ่ายประจ า) 373,950 385,740 372,500 407,568 760,360 19.84% 911,220 

รวมหมวดเงนิเดือน คา่จ้างประจ า และคา่จ้างชั่วคราว 373,950 385,740 372,500 407,568 760,360  911,220 

รวมงบบุคลากร 373,950 385,740 372,500 407,568 760,360  911,220 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าตอบแทน        

            คา่ตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการอันเป็นประโยชนแ์ก่

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 50,000 -100% 0 

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

            คา่เช่าบ้าน 33,000 36,000 36,000 36,000 36,000 0% 36,000 

            เงินชว่ยเหลอืการศึกษาบุตร 6,452 11,700 16,150 25,800 30,000 0% 30,000 

            เงินชว่ยเหลอืคา่รักษาพยาบาล 8,104 10,517 0 0 0  0 

รวมหมวดคา่ตอบแทน 47,976 58,637 53,950 61,800 126,000  76,000 

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซึง่บริการ 19,905 35,800 0 2,500 60,000 0% 60,000 

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

5,328 2,314 0 0 30,000 0% 30,000 

            คา่บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม 6,830 0 2,450 2,500 15,000 0% 15,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 32,063 38,114 2,450 2,500 105,000  105,000 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ป ี2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

      หมวดค่าวัสด ุ        

 วัสดุส านักงาน 24,000 20,000 11,250 18,770 20,000 0% 20,000 

 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ 19,685 4,750 0 0 20,000 0% 20,000 

 วัสดุก่อสร้าง 15,000 20,000 17,047 21,316 20,000 0% 20,000 

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

 วัสดุเชื อเพลงิและหลอ่ลื่น 7,955 3,992 5,572 1,230 10,000 0% 10,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 290 0 10,000 0% 10,000 

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

รวมหมวดคา่วัสด ุ 66,640 58,742 34,159 51,316 100,000  100,000 

รวมงบด าเนินงาน 146,679 155,493 90,559 115,616 331,000  281,000 

     งบรายจ่ายอ่ืน        

      หมวดรายจ่ายอ่ืน        

            เงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน 0 0 0 162,456.50 0 0% 0 

รวมหมวดรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 162,456.50 0 0% 0 

รวมงบรายจา่ยอ่ืน 0 0 0 162,456.50 0 0% 0 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑ์ส านกังาน 0 0 0 0 18,000 -100% 0 

            ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 0 0 0 0 0 100% 52,000 

            ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 7,000 14,000 22,800 0 30,600 -100% 0 

            คา่ปรับปรุงบ ารุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 10,000 0% 10,000 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 7,000 14,000 22,800 0 58,600  62,000 

รวมงบลงทุน 7,000 14,000 22,800 0 58,600  62,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 527,629 555,233 485,859 685,640.50 1,149,960  1,544,620 

งานไฟฟ้าถนน        

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 1,733,300 1,957,180 653,900 1,939,170 902,000 -100% 0 

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 15,000 118,400 897,950.21 494,200 298,000 -100% 0 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 1,748,300 2,075,580 1,551,850.21 2,433,370 1,200,000  0 

รวมงบลงทุน 1,748,300 2,075,580 1,551,850.21 2,433,370 1,200,000  0 

รวมงานไฟฟา้ถนน 1,748,300 2,075,580 1,551,850.21 2,433,370 1,200,000  0 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

งานสวนสาธารณะ        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 0 0 0 80,000 12.5% 90,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 0 0 0 0 80,000  90,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0 80,000  90,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 99,000 99,000 -100% 0 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 99,000 99,000  0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 99,000 179,000  0 

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 99,000 179,000  90,000 

งานก าจัดขยะมลูฝอย        

     งบด าเนินงาน        

        หมวดค่าใช้สอย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

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

รวมหมวดคา่ใชส้อย 0 0 0 0 30,000  30,000 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

 

 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

         หมวดค่าวสัด ุ        

 วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 99,200 25,000 50,000 60% 80,000 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 0 0 99,200 25,000 50,000  80,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 99,200 25,000 50,000  110,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าครุภัณฑ ์        

            ครุภัณฑย์านพาหนะและขนสง่ 0 0 0 0 0 100% 2,300,000 

รวมหมวดคา่ครุภัณฑ ์ 0 0 0 0 0  2,300,000 

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0 100% 90,000 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0  90,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0  2,390,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอย 0 0 99,200 25,000 50,000  2,500,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,275,929 2,630,813 2,136,909.21 3,243,010.50 2,608,960  4,134,620 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน        

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

220,730 449,330 411,985 315,630 740,000 -25.67% 550,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 220,730 449,330 411,985 315,630 740,000  550,000 

รวมงบด าเนินงาน 220,730 449,330 411,985 315,630 740,000  550,000 

     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 20,000 -100% 0 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 0 0 0 0 20,000  0 

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 0 0 20,000  0 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

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

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 0  100,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0  100,000 

รวมงานส่งเสริมและสนบัสนนุความเข้มแข็งชุมชน 220,730 449,330 - 315,630 760,000  650,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 220,730 449,330 411,985 315,630 760,000  650,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ        

งานกีฬาและนนัทนาการ        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

145,720 0 59,840 175,460 150,000 26.67% 110,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 145,720 0 59,840 175,460 150,000  110,000 

      หมวดวสัด ุ        

วัสดุกีฬา 0 49,980 49,918 0 0 0% 0 

รวมหมวดคา่วัสด ุ 0 49,980 49,918 0 0  0 

รวมงบด าเนินงาน 0 49,980 49,918 0 150,000  110,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 0 0 0 0 100,000 -100% 0 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100,000  0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 100,000  0 

รวมงานกฬีาและนันทนาการ 145,720 49,980 109,785 175,460 250,000  110,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2557 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

101,334 312,040 14,000 289,960 410,000 -100% 0 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 101,334 312,040 14,000 289,960 410,000  0 

รวมงบด าเนินงาน 101,334 312,040 14,000 289,960 410,000  0 

รวมงานศาสนา วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 101,334 312,040 14,000 289,960 410,000  0 

รวมแผนงานการศาสนา กีฬา และนันทนาการ 247,054 362,020 123,758 465,420 660,000  110,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

งานก่อสร้างโครงสรา้งพื นฐาน        

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 228,500 95,000 99,800 154,800 0 0% 0 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 228,500 95,000 99,800 154,800 0  0 

รวมงบลงทุน 228,500 95,000 99,800 154,800 0  0 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

     งบเงินอุดหนนุ        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงินอุดหนุนส่วนราชการ 70,382 0 0 0 0 0% 0 

รวมหมวดเงนิอุดหนนุ 70,382 0 0 0 0  0 

รวมงบเงนิอุดหนุน 70,382 0 0 0 0  0 

รวมงานก่อสร้างโครงสรา้งพื นฐาน 298,882 95,000 0 0 0  0 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 298,882 95,000 99,800 154,800 0  0 

แผนงานการเกษตร        

งานส่งเสริมการเกษตร        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 0 0 277,500 130,000 -15.38% 110,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 0 0 0 277,500 130,000  110,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 277,500 130,000  110,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100,000 -100% 0 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 100,000  0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 100,000   

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 277,500 130,000  110,000 

งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้        

     งบด าเนินงาน        

      หมวดค่าใชส้อย        

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิตริาชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0 12,500 40,000 20,000 40,000  70,000 

รวมหมวดคา่ใชส้อย 0 12,500 40,000 20,000 40,000  70,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 12,500 40,000 20,000 40,000  70,000 

     งบลงทนุ        

      หมวดค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง        

            คา่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 0 198,000  0 

            คา่บ ารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 594,000  0 

รวมหมวดคา่ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0 792,000  0 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 792,000  0 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม ้ 0 12,500 40,000 20,000 832,000  70,000 

รวมแผนงานการเกษตร 0 12,500 40,000 297,500 1,062,000  180,000 
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 รายจ่ายจริง ประมาณการ 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง 

(%) 

ปี 2560 

แผนงานงบกลาง        

งานงบกลาง        

     งบกลาง        

      หมวดงบกลาง        

            เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 149,547 155,098 107,206 153,036 180,000 18.16% 212,690 

            เงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 0 0 0 0  100% 14,042,400 

            เงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพความพกิาร 0 0 0 0  100% 4,022,400 

            เงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000 42,000 42,000 42,000 50,000 0% 50,000 

            เงินส ารองจ่าย 141,362 202,230 230,946 194,833 472,711 493% 2,803,182 

            รายจ่ายตามข้อผูกพัน 173,000 205,550 124,800 120,000 220,000 0% 120,000 

            เงินชว่ยพเิศษ 8,000 2,000 1,000 0 0 0% 0 

รวมหมวดงบกลาง 513,909 606,878 505,952 509,869 922,711  21,250,672 

      หมวดบ าเหน็จ/บ านาญ        

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น (กบท.) 139,960 144,960 149,960 180,000 181,000 10.5% 200,000 

รวมหมวดบ าเหน็จ/บ านาญ 139,960 144,960 149,960 180,000 181,000  200,000 

รวมงบกลาง 653,869 751,838 655,912 689,869 1,103,711  21,450,672 

รวมงานงบกลาง 653,869 751,838 655,912 689,869 1,103,711  21,450,672 

รวมแผนงานงบกลาง 653,869 751,838 655,912 689,869 1,103,711  21,450,672 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

องค์การบรหิารส่วนต าบลกุดน  าใส อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น  55,000,000  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร 

และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 
 

งานบรหิารทั่วไป  (00111)   รวม    10,033,000 บาท   

      1. งบบุคลากร  (520000)                รวม    7,075,800 บาท   

     1.1  หมวด เงนิเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว รวม    7,075,800 บาท 

     1.1.1  ประเภท เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) (521000)     รวม     3,175,920 บาท 

  (1)  เงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

(210100)         จ านวน  514,080 บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรองนายก          

องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

  (2) เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/รองนายก 

องค์การบรหิารส่วนต าบล(210200)          จ านวน  42,120 บาท  

   เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้     

  (3 )  เ งินค่ าตอบแทนพิ เศษ  นายกองค์การบริหารส่ วนต าบล /รองนายก             

องค์การบรหิารส่วนต าบล (210300)      จ านวน  42,120  บาท   

   เพื่อจา่ยเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

  (4)  เงนิค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล (210400)  

         จ านวน  86,400 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส           

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

  (5)  เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.  (210600)   จ านวน  2,491,200 บาท    

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. แยกเป็น 

  -   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                  เป็นเงิน 134,640  บาท   

  -   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                  เป็นเงิน    110,160  บาท 

  -   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 25 คน         เป็นเงิน  2,160,000 บาท 
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  -   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         เป็นเงิน  86,400  บาท 

   ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

      1.1.2  ประเภท เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)         รวม 3,899,880 บาท 

            (1)  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100)   จ านวน  2,334,780  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงาน               

ส่วนต าบล  สังกัดส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  9  ต าแหน่ง    

  -  ต าแหนง่  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.)       จ านวน  1  อัตรา 

  -  ต าแหนง่  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.)  จ านวน  1  อัตรา 

  -  ต าแหนง่  นักวิชาการตรวจสอบภายใน       จ านวน  1  อัตรา 

  -  ต าแหนง่  นักบริหารงานทั่วไป    จ านวน  1  อัตรา 

  -  ต าแหนง่  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน       จ านวน  1  อัตรา 

  -  ต าแหนง่  นักทรัพยากรบุคคล            จ านวน  1  อัตรา 

  -  ต าแหนง่  นติิกร          จ านวน  1  อัตรา 

  -  ต าแหนง่  เจ้าพนักงานธุรการ         จ านวน  1  อัตรา 

  -  ต าแหนง่  เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      จ านวน  1  อัตรา 

ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

            (2)  เงนิประจ าต าแหน่ง (220300)     จ านวน 168,000 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

            (3)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)         จ านวน 1,186,560 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงาน

จา้งทั่วไป  สังกัด  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  8 ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้       

  -  ต าแหนง่ ผูช่้วยบุคลากร  จ านวน  1  อัตรา   

  -  ต าแหนง่ ผูช่้วยนิตกิร  จ านวน  1  อัตรา   

  -  ต าแหนง่ ผูช่้วยเจา้หน้าที่ธุรการ  จ านวน  1  อัตรา   

  -  ต าแหนง่ ผูช่้วยเจา้หน้าที่บันทึกข้อมูล  จ านวน  1  อัตรา   

  -  ต าแหนง่ พนักงานขับรถยนต์  จ านวน  1  อัตรา   

  -  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน  าฯ  จ านวน  1  อัตรา   

  -  ต าแหนง่ คนงานทั่วไป  จ านวน  1  อัตรา   

  -  ต าแหนง่ ยาม  จ านวน  1  อัตรา   

           (4)  เงนิเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)   จ านวน  96,540  บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานจ้าง           

ตามภารกิจ  และพนักงานจา้งทั่วไป  สังกัด  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  
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  (5)  เงนิอื่น  (221200)      จ านวน  114,000  บาท 

   เพื่อจา่ยเป็นเงินอื่นให้แก่พนักงานส่วนต าบล  เช่น  เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ

พิเศษของพนักงานส่วนต าบล ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

 2.  งบด าเนินงาน (530000)      รวม     2,432,200     บาท   

           2.1  หมวด ค่าตอบแทน (531000)                         รวม               251,200 บาท  

               2.1.1  ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(310100)        จ านวน  25,000  บาท   

  เพื่อจา่ยใหแ้ก่บุคคล  คณะบุคคลที่ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  

ตามหลักเกณฑแ์ละระเบียบก าหนด  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

               2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  (310300)  จ านวน 20,000 บาท  

  เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และ

พนักงานจ้าง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ

ปกติ  หรอืงานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

      2.1.3  ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400)     จ านวน   166,200   บาท   

  เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านใหแ้ก่พนักงานส่วนต าบล สังกัด ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

ซึ่งมีสทิธิเบิกค่าเชา่บ้านได้ตามระเบียบฯ   ตั งจ่ายจากเงนิรายได้    

               2.1.4  ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จ านวน 40,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัดส านักงาน                

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้บริหาร  และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ             

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้    

    2.2  หมวด ค่าใช้สอย  (532000)                             รวม               1,275,000 บาท 

           2.2.1  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร (320100)  จ านวน  220,000  บาท 

  (1) ค่ารับวารสารและนิตยสารต่าง ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และนิตยสารหรือสื่ อ

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   

  (2)  ค่าถ่ายเอกสาร  และเย็บเล่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  พร้อมเย็บเล่ม  หรือเข้าปก

หนังสือ  หรอืเอกสารรูปเล่ม  อื่นใด 

  (3)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร  ทางวิทยุ  

โทรทัศน์  สื่อสิ่งพิมพ์ตา่ง ๆ   

  (4)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียน

ในการฝกึอบรม การประชุมสัมมนาต่าง ๆ ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  

สังกัดส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และต าแหน่งอื่นที่กฎหมายก าหนด 

  (5)  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล  ในการ

ด าเนนิคดีตามค าพพิากษา 
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  (6)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง              

อย่างใด  ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมา                      

สูบน  า  หรอืค่าจา้งเหมาอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ 

  ตั งจ่ายจากเงินรายได้   

           2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จ านวน  20,000 บาท  

  (1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน  รวมทั งเจ้าหน้าที่                 

ที่เกี่ยวข้องในการร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เช่น  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่าย             

ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี ยงรับรอง  และค่าบริการอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง  การตั งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงนิค่ารับรองหรอืค่าเลี ยงรับรองขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  (2)  ค่าเลี ยงรับรองในการประชุม เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  

หรอืคณะกรรมการ  หรอืคณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งตั งตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่ง

การ  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรอืเอกชน ฯลฯ   เช่น  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ  ค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวเนื่องในการเลี ยงรับรอง  และค่าบริการอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง  ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่  28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง  การตั งงบประมาณและ

การเบิกจ่ายเงนิค่ารับรองหรอืค่าเลี ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

            2.2.3  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(320300)          จ านวน    985,000    บาท                                                

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน  100,000 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี ยเลี ยง

เดินทาง ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรบสัมมนาของผู้บริหาร 

สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

  (2)  ค่าพวงมาลัย  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา  จ านวน  5,000  บาท 

   เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าพวงมาลัย  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา  ฯลฯ  เพื่อใช้ในงาน            

พระราชพิธี  รัฐพิธี  พิธีศาสนา  พิธีตา่ง ๆ  หรืองานกิจการของท้องถิ่น  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

  (3)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ    จ านวน  30,000  บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่                       

15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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  (4)  ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั งขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

         จ านวน  100,000  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั งขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั งก าหนด  (กรณีครบวาระ  ยุบสภา  กรณีแทนต าแหน่งว่าง  และกรณี

คณะกรรมการการเลือกตั งสั่งให้มีการเลือกตั งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) และการประชาสัมพันธ์  การรณรงค์  

หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  ในการ

เลือกตั งสภาผู้แทนราษฎร  และหรือสมาชิกสภาวุฒิสภา  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วน  ที่              

มท 0890.4/ว 1923  ลงวันที่   16  มิถุนายน  2552 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                       

ที่ มท 0809.4/468 ลงวันที่  17 มกราคม 2556  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 91      

ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

  (5) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อ

แหง่ชาต ิ                                                                    จ านวน 90,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว         

ภูมพิลอดุลยเดช  เนื่องในวันพ่อแหง่ชาต ิ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072  

ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 76      

ข้อ 18) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (6) โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

         จ านวน 90,000 บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 

ราชินาถ เนื่องในวันแมแ่หง่ชาติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072  ลงวันที่                       

15  กรกฎาคม  2559 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 76      

ข้อ 19) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

   (7) โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  จ านวน 15,000 บาท                                                                                               

     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน การจัด

ประชุมชาคมแผนชุมชน การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน และสนับสนุน การขับเคลื่อนแผน

ชุมชนแบบบูรณาการ เพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย             

ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 92      

ข้อ 4) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (8)  โครงการจัดเก็บข้อมูลพื นฐาน      จ านวน  15,000  บาท          

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บข้อมูลพื นฐาน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการจัดท า

แผนพัฒนาของ อปท. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 

2559  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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  (9) โครงการฝกึอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายที่ควรรู ้ จ านวน  30 , 000  บาท                                                                                                   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย หรือกฎหมายที่

ควรรู้  หรอืเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติของศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทระดับต าบลหรือศูนย์ด ารงธรรม

ต าบลกุดน  าใส หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบริหารงานของ อบต.  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 91  ข้อ 3)        

ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (10)  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ                      

การบริหารจัดการ        จ านวน  300,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  ของผู้บริหารท้องถิ่น  

สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. พนักงานจ้าง  ผู้น าชุมชน เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  หรอืเพื่อน าองค์ความรูใ้หม่ ๆ  จากหน่วยงานอื่นมาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น    

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หนา้ 93 ข้อ 3) ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

  (11)  โครงการอบรมและพัฒนาจรยิธรรมและคุณธรรม  จ านวน 50,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมและพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม                  

ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง  เพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติหนา้ที่  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 94      

ข้อ 4) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

  (12)  โครงการอบรมเพิ่มทักษะทางดา้นภาษาเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

          จ านวน 30,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรมเพิ่มทักษะทางด้านภาษาเพื่อก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน  ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู อบต.  

และพนักงานจา้ง   เพื่อให้มีการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 

หนา้ 94 ข้อ 6) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

  (13)  โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของ อบต.  จ านวน  100,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าวารสาร  สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ

อบต. เพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 96 ข้อ 10)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป   

  (14)  ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ      จ านวน  30,000  บาท 

   เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป     

           2.2.4  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)     จ านวน  50,000  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่อง

พิมพ์ดีด  เครื่องท าน  าเย็น  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี   เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ                  

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 
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     2.3  หมวด ค่าวัสดุ (533000)                                  รวม                500,000 บาท   

           2.3.1  ประเภท วัสดุส านักงาน (330100)  จ านวน   100,000 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  ตรายาง น  ายา

ลบค าผดิ  ลวดเย็บกระดาษ  แบบพิมพ์  ธงชาติ  ธงตราสัญลักษณ์  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

            2.3.2  ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)  จ านวน   25,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  

สวิทซ์ไฟฟ้า  ถ่านไฟฉาย  หลอดไฟประดับ  โคมไฟฟ้า ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

           2.3.3  ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (330300) จ านวน   50,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  ถังขยะ  ถ้วยชาม       

แก้วน  า  จานรอง  ผ้าปูโต๊ะ  ถังแก๊ส  ถังเก็บน  าดื่ม  น  าจืดที่ซื อจากเอกชน  ผงซักฟอก  สบู่  น  ายาดับกลิ่น  

เครื่องกรองน  า ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

  2.3.4  ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)   จ านวน      25,000       บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน                

หัวเทียน  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

           2.3.5  ประเภท วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น (330800)   จ านวน      200,000     บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ เชื อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น  ามันเบนซิน  น  ามันดีเซล  

น  ามันเครื่อง  ฯลฯ   ส าหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหรือเครื่องยนต์เครื่องจักรกลของ  อบต.  หรือใช้

ส าหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหรือเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลที่ อบต.  ยืมจากส่วนราชการหรือ

หนว่ยงานอื่น  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

           2.3.6  ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)  จ านวน  10,000  บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่าง ๆ  เช่น  แอลกอฮอล์  ออกซิเจน  

น  ายาตา่ง ๆ   เคมีภัณฑ์  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

           2.3.7  ประเภท วัสดุการเกษตร  (331000)    จ านวน        15,000   บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  พันธุ์พืช  ต้นไม้  พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  ปุ๋ย  

สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืช  วัสดุเครื่องปลูกต่าง ๆ  วัสดุเพาะช า  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ  ตั งจ่าย

จากเงนิรายได้ 

           2.3.8  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)   จ านวน       35,000  บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิล กระดาษเขียนโปสเตอร์  

พู่กันและสี  ฟิล์ม  ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการ

ล้าง อัด ขยาย  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

  2.3.9  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)   จ านวน   30,000 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น   ผงหมึก  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  

แป้นพิมพ์  เมาส์  แผน่หรอืจานบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   
 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

           2.3.10  ประเภท วัสดุอื่น ๆ  (331700)    จ านวน  10,000  บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งไม่เข้าลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด  แต่มี             

ความจ าเป็นต้องใช ้ เชน่  มิเตอรน์  า  มิเตอรไ์ฟฟ้า  ตะแกรงกันสวะ  หัววาลว์ปิด-เปิดแก๊ส  ฯลฯ ตั งจ่ายจาก

เงนิรายได้ 

     2.4  หมวด ค่าสาธารณูปโภค (534000)   รวม 406,000 บาท   

            2.4.1   ประเภท ค่าไฟฟ้า  (340100)              จ านวน   220,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่ าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการ อบต .  หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ ใน             

ความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  และค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน  าที่อยู่ในความดูแลของ

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส   ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

            2.4.2  ประเภท ค่าน  าประปา  (340200)         จ านวน   36,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าน  าประปาส าหรับที่ท าการ อบต.  หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ใน             

ความดูแลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส   ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

          2.4.3  ประเภท ค่าโทรศัพท์  (340300)     จ านวน   15,000 บาท 

   เพือ่จา่ยเป็นค่าบริการโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการ อบต. หรือสถานที่ที่อยู่ในความดูแล

ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น

เกี่ยวกับการบริการ  เช่น  ค่าเชา่เครื่อง  ค่าเชา่เลขหมายโทรศัพท์  ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงิน

รายได้ 

          2.4.4  ประเภท ค่าไปรษณยี์  (340400)     จ านวน   15,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย ์         

ค่าเชา่ตู้ไปรษณีย์  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

          2.4.5  ประเภท ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม  (340500)   จ านวน   120,000  บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรสาร  โทรภาพ  ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม   

ค่าเชา่คู่สาย  ค่าเชา่พื นที่โฮมเพจของ อบต.  ค่าปรับปรุงเว็บไซต์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต  และ

รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ ค่าบริการติดตั งระบบ

อินเตอรเ์น็ตความเร็วสูง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  
 

3. งบลงทุน  (540000)      รวม 463,000 บาท   

 3.1  หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (541000)                               รวม                263,000 บาท   

 3.1.1  ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (410600)   จ านวน 25,000 บาท  

  -  ค่าจัดซื อเครื่องขยายเสียง    จ านวน  25,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องขยายเสียง Power Amp ขนาด 2400W พร้อมอุปกรณ์         

เพื่อใ ช้ในการบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ น ส าหรับไว้ ใ ช้ประจ าหอประชุม               

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส (ราคาตามท้องตลาด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562          

หนา้ 96 ข้อ 14 ) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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 3.1.2  ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)   จ านวน       22,000      บาท 25,000 บาท  

  -  ค่าจัดซื อเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อออ่น   จ านวน  22,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องตัดหญา้ แบบข้อออ่น จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 11,000 บาท 

ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการองคก์รให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558 ดังนี  

- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 

- เครื่องยนตข์นาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 

- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซ ี

- พร้อมใบมีด 

   ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

 3.1.3  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)    จ านวน     16,000      บาท 

(1) ค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน  16,000  บาท    

  เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื  อเครื ่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ ๊ก ส าหรับงานส านักงาน  จ านวน            

1 เครื่อง ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

พื นฐาน  ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ณ วันที่  11 มีนาคม 2559  ดังนี    

     -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2 แกนหลัก (2 core)  จ านวน 1 หน่วย 

โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืดีกว่า ดังนี  

   1) ในกรณีที่มหีนว่ยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHZ และมีหนว่ยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics 

Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 

   2) ในกรณีที่มหีนว่ยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHZ 

  -   มีหนว่ยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรอืดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

  -  มหีนว่ยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หนว่ย   

  -   มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ ว 

  -  มี DVD-RW  หรอืดีกว่า  จ านวน  1  หนว่ย 

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

จ านวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 

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

  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 96 ข้อ 13) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  3.1.4  ประเภท ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)   จ านวน   200,000  บาท 

    เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ ์ เช่น  เครื่องจักรกล  รถจักรยานยนต์  

รถยนต์ รถบรรทุกน  าเอนกประสงค์ ยานพาหนะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562 หนา้ 97             

ข้อ 18)  ตั งจ่ายจากเงินรายได้    
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 3.2  ประเภท ค่าบ ารุงและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  (421200)  

        จ านวน      200,000      บาท  

  -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมตอ่เติมอาคาร   จ านวน       200,000      บาท   

  เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงหรือต่อเตมิซ่อมแซม เช่น อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล           

กุดน  าใส อาคารหอประชุม อาคารหอ้งเก็บพัสดุ ที่จอดรถยนต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามรูปแบบ

รายละเอียดและขอ้ก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  

หนา้ 96  ข้อ 11) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

  

     4.  งบรายจ่ายอื่น  (550000)      รวม 30,000 บาท   

      หมวด รายจ่ายอื่น (551000)   รวม 30,000 บาท   

  ประเภท ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ              

ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรอืปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดนิ  และสิ่งก่อสร้าง (510100)   จ านวน  30,000  บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือสถาบันการศึกษาในการส ารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนในพื นที่ต าบลกุดน  าใส/ผู้รับบริการที่มีต่อการบริหารจัดการ  การบริการ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หนา้ 95  ข้อ 7) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

 

     5.  งบเงินอุดหนุน  (560000)     รวม   32,000 บาท   

      หมวด เงนิอุดหนุน (561000)   รวม   32,000 บาท  

  ประเภท เงนิอุดหนุนส่วนราชการ   (610200)  จ านวน   32,000 บาท  

   -  อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม  จ านวน  32,000  บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม  ตามโครงการ     

เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการซื อหรอืการจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบล ระดับอ าเภอ และ

ศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอจัตุรัส) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม ที่ ชย 80102/376   ลงวันที่                

3  เมษายน 2559  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูล

ข่าวสารการซื อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอและศูนย์ประสานงาน                    

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอจัตุรัส) ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หนา้ 93  ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 
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งานบริหารงานคลัง  (00113)  รวม    2,633,820 บาท   

      1.  งบบุคลากร  (520000)  รวม    1,797,720 บาท   

     หมวด  เงนิเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว          รวม    1,797,720 บาท   

            ประเภท เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)  จ านวน    1,797,720 บาท  

            (1)  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100)   จ านวน   1,434,900   บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงาน              

ส่วนต าบล สังกัดกองคลัง จ านวน  5  ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

  -  ต าแหน่ง  นักบริหารงานคลัง จ านวน  1  อัตรา  

  -  ต าแหนง่  นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา  

  -  ต าแหนง่  เจา้พนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน  1  อัตรา   

  -  ต าแหนง่  เจา้พนักงานพัสดุ จ านวน  1  อัตรา  

  -  ต าแหนง่  เจา้พนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา  

            (2)  เงนิประจ าต าแหน่ง (220300)     จ านวน 42,000 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เช่น ผู้อ านวยการกองคลัง ฯลฯ ตั งจ่ายจาก       

เงนิรายได้   

            (3)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)        จ านวน   292,680 บาท 

   เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง  

จ านวน 2 ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

  -  ต าแหนง่ ผูช่้วยเจา้หน้าที่จัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา   

  -  ต าแหนง่ ผูช่้วยเจา้หน้าที่พัสดุ จ านวน  1  อัตรา   

            (4)  เงนิเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)   จ านวน    28,140   บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานจ้าง              

ตามภารกิจ สังกัดกองคลัง ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

 2.  งบด าเนินงาน (530000)       รวม 825,000 บาท   

         2.1  หมวด  ค่าตอบแทน (531000)                           รวม                75,000 บาท 

  2.1.1 ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(310100)             จ านวน  10,000  บาท  

  เพื่อจา่ยใหแ้ก่บุคคล  คณะบุคคลที่ปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล  

ตามหลักเกณฑแ์ละระเบียบก าหนด  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

            2.1.2  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  (310300)   

         จ านวน       30,000      บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และ

พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วน 

นอกเวลาราชการปกติ  หรอืงานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   
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            2.1.3  ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400)             จ านวน  20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัดกองคลัง  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้

ตามระเบียบฯ ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

            2.1.4  ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)     จ านวน  15,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัดกองคลั ง และ                

ผูม้ีสทิธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

    2.2  หมวด ค่าใช้สอย  (532000)                          รวม                620,000 บาท  

           2.2.1  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  จ านวน   300,000   บาท 

  (1)  ค่าถ่ายเอกสาร  และเย็บเล่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  พร้อมเย็บเล่ม  หรือเข้าปก

หนังสือ  หรอืเอกสารรูปเล่มอื่นใด 

  (2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียน

ในการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง  สังกัดกองคลัง 

  (3)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด  

ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน  า หรือค่าจ้าง

เหมาอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ 

  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

           2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(320300)                                                                    จ านวน   290,000 บาท 

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน  40,000  บาท  

  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยจา่ยเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง  

ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจา้ง  สังกัดกองคลัง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

(2)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  จ านวน 50,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ เช่น จัดอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการช าระภาษี เพื่อให้การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ น  ใส  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 93 ข้อ 1) ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

(3)  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    จ านวน  200,000  บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อน าไปใช้ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  และถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2551 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 99  ข้อ 27)            

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 
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          2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)    จ านวน  30,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์ดีด  

เครื่องท าน  าเย็น  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี   เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  ตั งจ่ายจาก

เงนิรายได้ 

    2.3 หมวด ค่าวัสดุ (533000)                           รวม                130,000 บาท  

           2.3.1  ประเภท วสัดุส านักงาน (330100)       จ านวน   100,000 บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  ตรายาง  น  ายาลบ

ค าผิด   ลวดเย็บกระดาษ  แบบพิมพ์  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

           2.3.2  วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)        จ านวน  30,000 บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  แผ่น

กรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  แผน่หรอืจานบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   
 

  3. งบลงทุน  (540000)     รวม    11,100 บาท   

 หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (541000)                               รวม                11,100 บาท   

 (1)  ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)             จ านวน 8,000 บาท  

- ค่าจัดซื อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร   จ านวน    8,000  บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ชนิด 2 บาน  จ านวน  2  ตู้ ๆ ละ 4,000  บาท   

(ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 96 ข้อ 12) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

 (2)  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600)             จ านวน 3,100 บาท  

- ค่าจัดซื อเครื่องสแกนเนอร ์   จ านวน  3,100  บาท    

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป  จ านวน 1 เครื่อง

ส าหรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ไว้ประจ าห้องผู้ปฏิบัติงานในกองคลัง  

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะพื นฐาน  ตามมาตรฐานเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐาน

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ วันที่  11  มีนาคม 2559 ดังนี      

 -  มคีวามละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 4,800x4,800 dpi 

  - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 

  - มีช่องเชื่อมตอ่ (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดีกว่า จ านวนไม่นอ้ยกว่า 1 ช่อง               

  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า  96 ข้อ 13) ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  (00123)  รวม    3,730,000   บาท 

1.  งบด าเนินงาน (530000)     รวม   230,000   บาท 

1.1 หมวด ค่าใช้สอย (53200)    รวม   190,000   บาท 

 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(320300)          จ านวน  190,000  บาท  

 (1)  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน 100,000 บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    

(อปพร.)  เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายเรือน ในการปฏิบัติหน้าที่

และให้บริการประชาชน  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 82 ข้อ 1) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

 (2)  โครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื นที่จุดเสี่ยงหรือในช่วง

เทศกาลส าคัญต่าง ๆ          จ านวน  60,000  บาท   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื นที่                

จุดเสี่ยงหรือในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ  ฯลฯ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด          

ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 82            

ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

(3)  โครงการป้องกันเด็กจมน  า              จ านวน  30,000  บาท   

 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันเด็กจมน  า เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอัน

เกิดจากปัญหาเด็กจมน  า ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

1.2 หมวด ค่าวัสดุ (533000)                                 รวม              40,000 บาท   

 ประเภท วัสดุเคร่ืองดับเพลิง   (331600)     จ านวน  40,000  บาท   

  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น สายยางดับเพลิง  

สายสูบน  าดับเพลิง  หัวฉีดน  าดับเพลิง  หมวกผจญเพลิง  รองเท้าดับเพลิง  เสื อคลุมดับเพลิง  ถุงมือดับเพลิง  

หนา้กากป้องกัน  ถังเคมีดับเพลิง ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

     2. งบลงทุน  (540000)      รวม 3,500,000  บาท 

 หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (541000)                                    รวม    3,500,000  บาท   

  ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) จ านวน    3,500,000  บาท  

- ค่าจัดซื อรถบรรทุกน  าแบบเอนกประสงค์  จ านวน  3,500,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถยนต์บรรทุกน  าแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 

ลิตร จ านวน 1 คัน เป็นรถยนต์บรรทุกน  าแบบเอนกประสงค์ ตัวรถชนดิ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีก าลังแรงม้า

สูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั งตู้บรรทุกน  ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร 

และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี  
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1. ตัวรถยนต์ 

1.1 เป็นรถชนดิไม่น้อยกว่า 6 ล้อ และล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด 

1.2 ติดตั งเครื่องปรับอากาศน  ายาแอร์ชนิด 134 A 

1.3 พร้อมตดิตั งวิทยุ CD และ ฟิลม์กรองแสง 

2. เคร่ืองยนต์ 

2.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน  าเป็น

เครื่องยนตด์ีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก.2315-2551 หรอืสูงกว่า 

2.2 มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,000 รอบ/นาที โดยมีปริมาตร

กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี 

2.3 มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น 

3. ระบบส่งก าลัง 

3.1 คลัทช์เป็นตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหนา้ไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 

4. ระบบบังคับเลี ยว 

4.1 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผอ่นแรง (HYDRAULIC POWER STEERINGX 

5. ระบบน  ามันเชื อเพลิง 

5.1 ถังน  ามันเชื อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมกีุญแจ 

6. สมรรถนะรถ 

6.1 สามารถรับน  าหนักตัวรถ สว่นประกอบ เครื่องมอืและอุปกรณ์ประจ ารถขณะบรรทุก

เต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่นอ้ยกว่า 15,000 กิโลกรัม 

7. ระบบไฟฟ้า 

7.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวล์ท 

7.2 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 

8. ถังบรรจุน  า 

8.1 ถังบรรจุน  ามีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร สร้างด้วยเหล็กมาตรฐาน 

อย่างดีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ภายในถังบรรจุน  ากั นเป็นช่อง ๆ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง           

เพื่อป้องกันการกระแทกของน  าขณะรถวิ่ง 

8.2 ด้านบนของถังบรรจุน  ามีช่องส าหรับใหพ้นักงานลงไปท าความสะอาดภายในถังบรรจุ

น  า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 500 มม. จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง พร้อมมีฝาเปิด – ปิด (ติดตั งอยู่

ตอนหนา้และตอนท้ายของถังบรรจุน  า) 

8.3 ติดตั งที่เหยียบที่ดา้นท้าย ส าหรับขึ นบันไดไปปฏิบัติงานควบคุมการฉีด แท่นปืนฉีดน  า 

9. ระบบดับเพลิงประจ ารถ 

9.1 เครื่องสูบน  า 
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9.1.1 เป็นปั๊มสูบน  าแบบแรงเหวี่ยงหนศีูนย์ (SELF-PRIMING PUMP) มีสว่นควบ 

หอ้งเกียร์ติดตั งอยู่กับตัวปั๊มสูบน  า 

9.1.2 ตัวปั๊มท าด้วยอลูมินัมอัลลอยด์ มีขนาดท่อดูดน  า 3 นิ ว ขนาดท่อสง่น  า 3 นิ ว 

9.1.3 ใบพัดชนดิใบพัดเดี่ยวท าด้วยอลูมินัมอัลลอยด์ 

9.1.4 มีอัตราการสูบส่งไม่น้อยกว่า 1,800 ลิตร/นาทีที่รอบไม่เกิน 1,100 รอบต่อ 

นาทีท าแรงดันได้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 180 ปอนด์/ตารางนิ ว 

9.2 ระบบท่อน  าดับเพลิง 

9.2.1 มีทางส าหรับสูบน  าจากแหล่งน  าภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ ว พร้อม

ติดตั งระบบวาลว์ ปิด-เปิด แบบบอลวาลว์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ ว อยู่ด้านข้างซ้าย-ขวา ไม่

น้อยกว่า 1 ชุด 

9.2.2 มีทางดูดน  าจากถังบรรจุน  าขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ ว พร้อมติดตั งระบบวาล์ว 

ปิด-เปิด แบบบอลวาลว์ ขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ ว จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

9.2.3 ทางจ่ายน  าภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ว จ านวน 2 ชุด พร้อมติดตั ง

ระบบวาลว์ ปิด-เปิด แบบบอลวาลว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ว จ านวน 2 ชุด ตดิตั งอยู่ด้านข้าง ซ้าย-ขวา 

9.2.4 ทางจ่ายน  าแท่นปืนฉีดน  า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ว พร้อมติดตั งระบบวาล์ว 

ปิด-เปิด แบบบอลวาลว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ว จ านวน 1 ชุด 

9.3 แท่นปืนฉีดน  าดับเพลิง (WATER MONITOR) 

9.3.1 ติดตั งที่ด้านบนของถังน  า ท าดว้ยเหล็กกล้าไร้สนิม 

9.3.2 สามารถหมุนฉีดได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ นสุด) ปรับฉีดเป็น

มุมต่ าลงได้ไม่น้อยกว่า 10 องศาและยกมุมเงยได้ไม่นอ้ยกว่า 80 องศา 

9.4 ชุดสายดับเพลิง จ านวน 2 เส้น 

9.4.1 เป็นสายส่งน  าดับเพลิงสีแดง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ ว 

ยาว 20 เมตร พรอ้มข้อต่อ 

9.4.2 ภายนอกท่อขึ นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพลียูรีเทน 

(Red Polyurethane) สามารถใช้ได้กับน  ากระด้างและน  าทะเล ภายในอาบยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) 

สีด าเพื่อลดแรงเสียดทานของน  า 

9.4.3 มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการท างาน (Max. Working Pressure) 

ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์/ตารางนิ ว สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min Burst Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 720 

ปอนด์/ตารางนิ ว 

9.4.4 ต้องเป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO 9001 

9.5 ชุดหัวฉีดดับเพลิง จ านวน 1 หัว 

9.5.1 หัวฉีดดับเพลิงเป็นหัวฉีดชนิดปรับแรงดันเป็นล าเป็นฝอยมีขนาดทางเข้าน  า 

1.5 นิ ว พร้อมข้อต่ออลู ขนาด 2.5 นิ ว เป็นหัวฉีดดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน UL หรือ FM หรือ NFPA หรือ ANSI 

หรือ AFSA หรือ มอก. ส่วนปลายหัวฉีดท าจากยางเพื่อป้องกันการกระแทก มีด้ามจับสีขาวหรือสีเขียวแบบ

ด้ามปืน (Pistol grip) และมีคันโยกสีเหลืองบังคับวาล์วส าหรับเปิด-ปิดน  า เพื่อสะดวกต่อการมองเห็นให้กับ
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เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในตัวอาคาร ใบตัดละอองน  าท าจากแสตนเลส การปรับลักษณะการฉีดและการ

ปรับอัตราการไหลของน  าต้องใช้ตัวปรับแยกจากกันสามารถปรับอัตราการไหลของน  าได้ไม่น้อยกว่า 5 

จังหวะ ตั งแต่ 30-60-95-125-150 แกลลอนต่อนาที (GMP)  

10. ระบบไฟสัญญาณ 

10.1  ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ตดิตั งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงสั น จ านวน 1 ชุด 

10.2 ติดตั งเครื่องขยายเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ไซเรนมีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ 

พร้อมไมค์พูด และล าโพงขยายเสียง จ านวน 1 ชุด  

10.3 ไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ติดอยู่ด้านท้ายรถปรับก้มเงยได้ จ านวน            

2 ดวง 

11. เคร่ืองมืออุปกรณ์ดับเพลิงประจ ารถ 

11.1  เครื่องมือซ่อมบ ารุงประจ ารถ จ านวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผูผ้ลติ 

11.2  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จ านวน 1 ชุด 

11.3 ท่อดูดตัวหนอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ วยาวไม่น้อยกว่า 10 ฟุต 

พร้อมขอ้ต่อ จ านวน 2 ชุด 

11.4  หัวกรองผงขนาดเส้นผา่ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ ว จ านวน 1 ชุด 

11.5 ตะกร้าสวมหัวกรองผง จ านวน  1 ชุด 

11.6  หัวฉีดด้ามยาว 15 นิ ว จ านวน 1 ชุด 

11.7  ที่ขันขอ้ต่อท่อดูด จ านวน 2 ชุด 

11.8 ประแจขันหัวประปา (HYDRANT WRENCH) โดยทีส่่วนหัวของประแจมีรูสามารถ

สวมเข้ากับหัวประปาได้ทันที และสามารถปรับขนาดรูได้ จ านวน 1 ชุด 

12. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

12.1 การพ่นสภีายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมไม่นอ้ยกว่า 2 ชั น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจรงิ  

ไม่น้อยกว่า 2 ชั น 

       12.2 การพ่นสภีายในถังบรรจุน  าพ่นสีกันสนิม EPOXY หรอืเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั น 

       12.3 ตัวอักษรตา่งๆ ตามแตห่นว่ยงานก าหนด 

 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 100 ข้อ 30)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) รวม     3,885,100      บาท   

    1.  งบบุคลากร (520000)      รวม 3,074,100 บาท   

     หมวด เงนิเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว   รวม 1,552,920 บาท   

       ประเภท เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)   รวม 1,552,920 บาท  

             (1)  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100)  จ านวน 1,510,920   บาท             

แยกเป็น 

   (1.1) พนักงานส่วนต าบล    จ านวน    291,120    บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล                

สังกัดกองการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จ านวน  1  ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

   -  ต าแหน่ง  นักบริหารการศกึษา จ านวน  1  อัตรา   

   (1.2) พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน    1,219,800  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานครู

องค์การบริหารส่วนต าบล สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม จ านวน  2  ต าแหน่ง  ตั งจ่าย

จากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

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

   -  ต าแหน่ง  ครูผูช่้วย   จ านวน  1  อัตรา   

   (2)  เงนิประจ าต าแหน่ง (220300)     จ านวน 42,000 บาท  

   เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ เช่น ผูอ้ านวยการกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

             (3)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600)  จ านวน 1,427,520   บาท      

แยกเป็น 

   (3.1) พนักงานจ้าง   จ านวน    796,320    บาท         

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง

ทั่วไป สังกัดกองการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จ านวน  5  ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

   -  ต าแหนง่  ผู้ช่วยนักวิชาการศกึษา จ านวน  1  อัตรา 

   -  ต าแหนง่  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

   -  ต าแหนง่  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ฯ  

   -  ต าแหนง่  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

จ านวน  1  อัตรา 

จ านวน  1  อัตรา 

จ านวน  4 อัตรา 

   -  ต าแหนง่  ผู้ดูแลเด็ก จ านวน  2  อัตรา 

             (3.2) พนักงานจ้าง    จ านวน    631,200    บาท         

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดศูนย์

พัฒนาเดก็เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  จ านวน  3  ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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   -  ต าแหนง่  ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน  1  อัตรา 

   -  ต าแหนง่  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  4  อัตรา 

     (4)  เงนิเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)   จ านวน   93,660  บาท        

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานจ้าง                 

ตามภารกิจ  และพนักงานจา้งทั่วไป สังกัดกองการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

    

  2. งบด าเนินงาน (530000)      รวม 711,000 บาท   

      2.1  หมวด  ค่าตอบแทน (531000)                              รวม                76,000 บาท แยกเป็น 

          2.1.1  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  (310300) 

         จ านวน  10,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และ

พนักงานจ้าง  สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และ

วันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ฯลฯ                 

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

  2.1.2  ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400)    จ านวน  36,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  ซึ่งมีสทิธิเบิกค่าเชา่บ้านได้ตามระเบียบฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้    

  2.1.3  ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)   จ านวน  30,000 บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นเงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  และผูม้ีสทิธิเบิกเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรได้ตามระเบียบ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้     

     2.2  หมวด  ค่าใช้สอย  (532000)                            รวม                270,000 บาท  

            2.2.1  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100)  จ านวน   80,000  บาท 

  (1)  ค่าถ่ายเอกสาร  และเย็บเล่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  พร้อมเย็บเล่ม  หรือเข้าปก

หนังสือ  หรอืเอกสารรูปเล่มอื่นใด 

  (2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนใน

การฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สังกัดกองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

  (3)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด  

ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน  า  หรือ

ค่าจา้งเหมาอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ 

  ตั งจ่ายจากเงินรายได้   

          2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)   

          จ านวน  15,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ในการจัดงาน  จัดนิทรรศการ  

ประกวด  การแขง่ขัน  และพธิีเปิดต่าง ๆ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   
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         2.2.3  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ (320300)         จ านวน 165,000 บาท                                                               

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน  100,000 บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง  

ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจา้ง  สังกัดส่วนการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

  (2)  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลกุดน  าใส  

         จ านวน  15,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล            

กุดน  าใส  จ านวน 7 แห่ง  ในภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560 (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี           

พ.ศ. 2560-2562 หนา้ 65 ข้อ 8) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

  (3)  โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครู พนักงานจา้ง กองการศกึษาฯ 

         จ านวน  50,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครู พนักงานจ้าง 

กองการศกึษาฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 67 ข้อ 14) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

           2.2.4  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)   จ านวน  10,000  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  เครื่อง

พิมพ์ดดี  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี   เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

     2.3  หมวด ค่าวัสดุ (533000)                                 รวม                305,000 บาท  

            2.3.1   ประเภท วัสดุส านักงาน (330100)     จ านวน   100,000 บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุส านักงาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม ตรายาง  น  ายาลบค าผิด   

ลวดเย็บกระดาษ  แบบพิมพ์  ฯลฯ   ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

  2.3.2  ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว (330300)    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 งจ่ายจาก                   

เงนิรายได้ 

           2.3.3  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331100)   จ านวน  15,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  

ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้างอัด ขยาย  ฯลฯ  

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

  2.3.4 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)    จ านวน  40,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์ แผ่น

กรองแสง แป้นพิมพ ์เมาส์ แผ่นหรอืจานบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  
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  2.3.5 ประเภท วัสดุการศึกษา (331500)    จ านวน  50,000  บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุการศกึษา  เชน่ หุ่น  แบบจ าลองภูมิประเทศ  สื่อการเรียนการสอนท าด้วย

พลาสตกิ ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้    

      2.4  หมวด  ค่าสาธารณูปโภค (534000)   รวม 60,000 บาท   

            2.4.1  ประเภท ค่าไฟฟ้า  (340100)               จ านวน   30,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส                 

ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป    

            2.4.2  ประเภท ค่าน  าประปา  (340200)        จ านวน   30,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าน  าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล            

กุดน  าใส  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

      3.  งบลงทุน  (540000)                        รวม     100,000     บาท   

 หมวด  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง (542000)                  รวม           100,000 บาท   

  ประเภท ค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421200)   

          จ านวน 100,000  บาท 

     -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  100,000  บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส 

ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 

2560-2562 หนา้  66 ขอ้ 13)  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา  (00212)    รวม       5,431,468    บาท 

    1. งบด าเนินงาน (530000)        รวม         3,141,468     บาท 

     1.1 หมวด  ค่าใช้สอย  (532000)                        รวม                1,844,200 บาท  

         ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(320300)        จ านวน  1,844,200 บาท  

  (1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ     จ านวน  100,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  การประกวดแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ  การสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฯลฯ  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 

2560-2562 หนา้ 64 ข้อ 3) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (2)  โครงการศกึษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศกึษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

          จ านวน  100,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 65 

ข้อ 5) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (3)  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนประถมศึกษาต าบลกุดน  าใส             

ต้านยาเสพติด        จ านวน  60,000  บาท   

  เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนประถมศึกษา

ต าบลกุดน  าใส  ต้านยาเสพติด  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 69 ข้อ 1) ตั งจ่ายจาก

เงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (4)  โครงการจัดงานประเพณี งานวันส าคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี ส าหรับศูนย์พัฒนา         

เด็กเล็ก           จ านวน  20,000  บาท     

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณี งานวันส าคัญทางศาสนา งานรัฐพิธี ส าหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 74 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป   

  (5)  โครงการเรยีนรู้สู่อาเซียน     จ านวน  30,000  บาท 

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้สู่อาเซียน (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-

2562 หนา้ 66 ข้อ 12) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (6)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศกึษา    จ านวน  1,102,200  บาท 

แยกเป็น 

    (6.1) ค่าจา้งเหมาประกอบอาหาร  จ านวน  818,300  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  จ านวน  167  คน ๆ  ละ  20  บาท  จ านวน  245  วัน  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  

    



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

   (6.2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  จ านวน  283,900  บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  จ านวน  167  คน ๆ  ละ  1,700  บาท  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (7)  โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหนา้ทีผู่ดู้แลเด็ก จ านวน  432,000  บาท 

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 

67 ข้อ 16) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
    

     1.2  หมวด  ค่าวัสดุ (533000)                                    รวม           1,297,268  บาท   

ประเภท ค่าอาหารเสรมิ (นม) (330400)      จ านวน  1,297,268     บาท  

(1)  ค่าจัดซื ออาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  320,006  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ออาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  จ านวน  167 คน คนละ  7.37 บาท จ านวน 260 วัน ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (2)  ค่าจัดซื ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  977,262  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนประถมศึกษาในพื นที่ทั ง  7  แห่ง  ให้ได้ถึง

ประถมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  510  คน  คนละ  7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
    

     2.  งบลงทุน  (540000)      รวม 250,000 บาท   

         หมวดครุภัณฑ์ (541000)         รวม 250,000 บาท  

  2.1 ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา (410200)    จ านวน  200,000  บาท 

  - ค่าจัดซื อเครื่องเล่นสนาม    จ านวน  200,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องเล่นสนาม  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน  าใส  ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส (ราคาตาม

ท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

    2.2 ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (410900)   จ านวน  50,000  บาท 

  -  ค่าจัดซื อเครื่องกรองน  า    จ านวน  50,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องกรองน  า  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน

ต าบลกุดน  าใส  ตามรูปแบบรายละเอียดและข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส  (ราคาตาม

ท้องตลาด) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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     3.  งบเงินอุดหนุน  (560000)     รวม 2,040,000 บาท   

      หมวดเงนิอุดหนุน (561000)   รวม 2,040,000 บาท   

     ประเภท เงนิอุดหนุนส่วนราชการ (610200) รวม 2,040,000 บาท  

  (1)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินจิอนุสรณ์)      จ านวน  404,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)  ตามโครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 101 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จ านวน  200 วัน 

(จัดสรร 100%) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (2) อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน  าใส (3พ ระครูอนุสรณ์)   จ านวน  348,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดน  าใส (สามพระครูอนุสรณ์) ตามโครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 87 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน 

(จัดสรร 100%) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (3)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาด (ค านายครุราษฎรรังสรรค์)  จ านวน  464,000  บาท   

  เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาด (ค านายคุรุราษฎรรังสรรค์) ตามโครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันใหแ้ก่เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 116 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน 

(จัดสรร 100%) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

  (4)  อุดหนนุโรงเรียนบ้านรว่มมติร      จ านวน  184,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านร่วมมิตร ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ 

เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 46 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100%)     

ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (5)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแตง         จ านวน  124,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแตง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่     

เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 31 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100%) ตั ง

จ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (6)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเดื่อ         จ านวน  256,000  บาท   

  เพื่อจา่ยเป็นเงนิอุดหนุนโรงเรียนบ้านเดื่อ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่  เด็กเล็ก 

– ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 64 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100%) ตั งจ่ายจาก

เงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (7)  อุดหนุนโรงเรียนบ้านส าโรงโคก        จ านวน  260,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านส าโรงโคก ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่

เด็กเล็ก – ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 65 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จ านวน 200 วัน (จัดสรร 100%)       

ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
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แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)   รวม   1,524,380  บาท 

     1.  งบบุคลากร (520000)        รวม 1,024,380 บาท   

     หมวดเงนิเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว    รวม 1,024,380 บาท   

                ประเภท เงนิเดือน (ผ่ายประจ า)   (522000)    รวม 1,024,380 บาท  

             (1)  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100)   จ านวน  280,440   บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล 

สงักัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

   -  ต าแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข จ านวน  1  อัตรา  

             (2)  เงนิประจ าต าแหน่ง (220300)     จ านวน 42,000 บาท  

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เช่น ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

             (3)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)      จ านวน   643,080 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงาน

จา้งทั่วไป  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

   -  ต าแหนง่ ผูช่้วยเจา้พนักงานสาธารณสุขชุมชน  จ านวน  1  อัตรา  

   -  ต าแหนง่ พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ  จ านวน  1  อัตรา  

   -  ต าแหนง่ คนงานประจ ารถขยะ     จ านวน  3  อัตรา  

            (4)  เงนิเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)  จ านวน  58,860    บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง                      

ตามภารกิจ  และพนักงานจา้งทั่วไป  สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

       2.  งบด าเนินงาน (530000)      รวม 392,000 บาท   

       หมวด  ค่าตอบแทน (531000)                                     รวม         10,000 บาท   

            ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  (310300)   

          จ านวน  10,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และ

พนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  

ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ฯลฯ  ตั งจ่ายจาก                     

เงนิรายได้ 
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      2.2  หมวด  ค่าใช้สอย  (532000)                               รวม               137,000 บาท   

            2.2.1  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร (320100)   จ านวน  117,000 บาท 

  (1)  ค่าถ่ายเอกสาร  และเย็บเล่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  พร้อมเย็บเล่ม  หรือเข้าปก

หนังสือ  หรอืเอกสารรูปเล่มอื่นใด 

  (2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนใน

การฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  สังกัดกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 

  (3)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด  

ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน  า  หรือค่าจ้าง

เหมาอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ 

   ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

            2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ (320300)        จ านวน  5,000   บาท 

  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     จ านวน  5,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง  

ค่าเชา่ที่พัก  หรอืค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจา้ง  สังกัด  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

           2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)    จ านวน  15,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ตู้  โต๊ะ  

เก้าอี   เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

     2.3  หมวด  ค่าวัสดุ (533000)                                     รวม                245,000 บาท   

            2.3.1  ประเภท วัสดุส านักงาน (330100)           จ านวน 20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  ตรายาง  น  ายาลบ

ค าผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แบบพิมพ์ โต๊ะ เก้าอี  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

            2.3.2  ประเภท วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จ านวน  120,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น  ามันดีเซล  น  ามันเครื่อง  ส าหรับรถยนต์

บรรทุกขยะ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

  2.3.3  ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900) จ านวน  80,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  เช่น  แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น  ายาต่าง ๆ 

เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ถุงมือ กระดาษกรอง เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

ทรายอะเบท น  ายาพ่นยุง ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

  2.3.4  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (331000) จ านวน  5,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  ป้ายไวนิล กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี 

ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรอืภาพ รูปสีหรอืขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 
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  2.3.5  ประเภท วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (331200)  จ านวน      10,000       บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  รองเท้าบูช ชุดในการปฏิบัติหน้าที่ หน้ากาก ถุงมือฯ  

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

            2.3.6  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)           จ านวน   10,000 บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น   ผงหมึก  ตลับผงหมึก  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  

แผน่หรอืจานบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 
 

     3.  งบลงทุน  (540000)      รวม 108,000 บาท   

     หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (541000)                                     รวม                108,000 บาท   

         1. ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)    จ านวน 8,000 บาท  

- ค่าจัดซื อตูเ้ก็บเอกสาร   จ านวน    8,000  บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื อตู้เก็บเอกสาร  แบบบานเลื่อนกระจ า  จ านวน  2  ตู้ ๆ ละ 4,000  บาท   

(ราคาตามท้องตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 96  ข้อ 12) ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

  2. ประเภท ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)   จ านวน  100,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น รถยนต์บรรทุกขยะ ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงิน

รายได้ 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)          รวม       259,000  บาท 

1. งบด าเนินงาน (530000)       รวม 200,000 บาท   

      หมวด  ค่าใช้สอย  (532000)                                     รวม               200,000 บาท   

               ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(320300)                                                                      จ านวน   200,000 บาท  

  (1)  โครงการรณรงคแ์ละควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า     จ านวน  80,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  2560-2562  หนา้ 79 ข้อ 1) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

  (2)  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก   จ านวน  30,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 79 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (3)  โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคติดตอ่และโรคอุบัติใหม่  จ านวน  10,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่                

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้  80 ข้อ 5) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (4)  โครงการชุมชนรว่มใจ สร้างเสริมไอโอดีน   จ านวน  20,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนร่วมใจ สร้างเสริมไอโอดีน (ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  2560-2562  หนา้ 80 ข้อ 6) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (5)  โครงการสร้างและพัฒนาทีมพน่เคมีควบคุมโรค  จ านวน  35,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้  81 ข้อ 12)   ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (6)  โครงการรณรงคป์้องกันโรคเอดส์      จ านวน  15,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  

2560-2562  หนา้ 80 ข้อ 7)  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (7)  โครงการพัฒนาศักยภาพหนว่ยบริการแพทย์ฉุกเฉินหรอืทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบลกุดน  าใส   

          จ านวน  10,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล          

กุดน  าใส  ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562          

หนา้ 80 ข้อ  8) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
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    2. งบลงทุน  (540000)      รวม 59,000 บาท   

 หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (541000)                               รวม                59,000 บาท   

               ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร (410400)             จ านวน 59,000 บาท  

- ค่าจัดซื อเครื่องพ่นหมอกควัน   จ านวน  59,000  บาท    

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียด

คุณลักษณะพื นฐาน  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2558  ดังนี     

1) ปริมาณการฉีดพ่นยาไม้น้อยกว่า 40 ลิตรต่อช่ัวโมง 

2) ถังบรรจุน  ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 

3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า  

  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 100  ข้อ 35) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์  (00230) 
 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  (00231)         รวม    977,940      บาท 

      1.  งบบุคลากร (520000)       รวม 857,940 บาท   

     หมวด เงนิเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว            รวม   857,940 บาท   

               ประเภท เงนิเดือน (ผ่ายประจ า)   (522000)      จ านวน  857,940   บาท  

(1) เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100)      จ านวน   605,580      บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัด

กองสวัสดิการสังคม  จ านวน 2 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

  -  ต าแหน่ง  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  จ านวน  1  อัตรา 

  -  ต าแหนง่  นักพัฒนาชุมชน จ านวน  1  อัตรา 

  (2)  เงนิประจ าต าแหน่ง (220300)     จ านวน 42,000 บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เช่น ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงิน

รายได้   

(3)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)  จ านวน 210,360 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองสวัสดิการ

สังคม  จ านวน 1 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

 - ต าแหน่ง  ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน  จ านวน  1 อัตรา 

    2.  งบด าเนินงาน (530000)      รวม   120,000 บาท   

      2.1  หมวด  ค่าตอบแทน (531000)                         จ านวน                10,000 บาท   

            2.1.1  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  (310300)  

         จ านวน  5,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และ

พนักงานจ้าง  สังกัดกองสวัสดิการสังคม  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงาน

เร่งดว่นนอกเวลาราชการปกติ  หรอืงานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

  2.1.2  ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จ านวน  5,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัดกองสวัสดิการสังคม  

และผูม้ีสทิธิเบิกเงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตรได้ตามระเบียบ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้     

     2.2  หมวด  ค่าใช้สอย  (532000)                            รวม                70,000 บาท   

            2.2.1  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (320100) จ านวน  40,000  บาท 

  (1)  ค่าถ่ายเอกสาร  และเย็บเล่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  พร้อมเย็บเล่ม  หรือเข้าปก

หนังสือ  หรอืเอกสารรูปเล่มอื่นใด 

  (2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียนใน

การฝกึอบรม  การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง  สังกัดส่วนสวัสดิการสังคม 
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  (3)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด  

ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน  า  หรือ

ค่าจา้งเหมาอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ 

  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

            2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด

อื่น ๆ (320300)       จ านวน   20,000    บาท 

  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน  20,000  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง  

ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจา้ง  สังกัดกองสวัสดิการสังคม  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

           2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)      จ านวน  10,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  เครื่อง

พิมพ์ดดี  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี   เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

    2.3  หมวด  ค่าวัสดุ (533000)                          รวม                40,000 บาท   

            2.3.1  ประเภท วัสดุส านักงาน (330100)  จ านวน   30,000 บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม ตรายาง  น  ายา

ลบค าผิด   ลวดเย็บกระดาษ  แบบพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

            2.3.2  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)   จ านวน   10,000 บาท 

   เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  หมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  

แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั งจ่ายจาก                

เงนิรายได้  
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)   รวม  1,544,620  บาท   

     1.  งบบุคลากร  (520000)       รวม  1,201,620   บาท   

     หมวด เงนิเดือน  ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว       รวม  1,201,620 บาท   

       ประเภท เงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (522000)         รวม    1,201,620       บาท   

                   (1)  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล  (220100)    จ านวน 869,220  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัด

กองชา่ง  จ านวน  2  ต าแหน่ง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

  -  ต าแหนง่  นักบริหารงานช่าง    จ านวน  1 อัตรา  

  -  ต าแหนง่  นายช่างโยธา จ านวน  2 อัตรา  

  (2)  เงนิประจ าต าแหน่ง (220300)     จ านวน 42,000 บาท  

  เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่ง เช่น ผูอ้ านวยการกองชา่ง ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

  (3)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (220600)               จ านวน 242,400 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  สังกัดกองช่าง   

จ านวน 2 ต าแหน่ง ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

  -  ต าแหนง่  ผู้ช่วยช่างโยธา   จ านวน  1  อัตรา 

  -   ต าแหนง่  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   จ านวน  1  อัตรา 

 

            (4)  เงนิเพิ่มต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง (220700)      จ านวน  48,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  

สังกัดกองชา่ง ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

      2.  งบด าเนินงาน (530000)      รวม 281,000 บาท   

      2.1  หมวด ค่าตอบแทน (531000)                              รวม                76,000 บาท   

            2.1.1  ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ  (310300)  

         จ านวน  10,000  บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และ

พนักงานจา้ง  สังกัดกองชา่ง  ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอก

เวลาราชการปกติ  หรอืงานที่ไม่อาจท าในเวลาราชการได้  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

            2.1.2  ประเภท ค่าเช่าบ้าน (310400)         จ านวน  36,000  บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัดกองช่าง  ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้

ตามระเบียบฯ   ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

            2.1.3  ประเภท เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  จ านวน  30,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล  สังกัดกองช่าง และผู้มี

สิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   
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     2.2  หมวดค่าใช้สอย  (532000)                           รวม                105,000 บาท   

            2.2.1  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร (320100)    จ านวน  60,000  บาท 

  (1)  ค่าถ่ายเอกสาร  และเย็บเล่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  พร้อมเย็บเล่ม  หรือเข้าปก

หนังสือ  หรอืเอกสารรูปเล่มอื่นใด 

  (2)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และค่าลงทะเบียน

ในการฝึกอบรม  การประชุมสัมมนาต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง  สังกัดกองชา่ง 

  (3)  ค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์  เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์  หรือ 

ชี แนวเขต  เพื่อคุ้มครองป้องกัน  ภายในเขตต าบลกุดน  าใส 

  (4)  ค่าจา้งเหมาบริการ  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจ้างท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด  

ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ  ดัดแปลง  เสริมสร้างครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน  า  หรือ

ค่าจา้งเหมาอื่น ๆ  ที่จ าเป็น ฯลฯ 

  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

            2.2.2  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น ๆ (320300)       จ านวน  30,000  บาท 

  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน   30,000  บาท  

  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยจา่ยเป็นค่าพาหนะ  ค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง  

ค่าเช่าที่พัก  หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรบสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจา้ง  สังกัดกองช่าง  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   

           2.2.3  ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (320400)    จ านวน  15,000  บาท   

  เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่อง

ท าน  าเย็น  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  ตู้  โต๊ะ  เก้าอี   เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 
 

     2.3  หมวดค่าวัสดุ (533000)                     รวม                100,000 บาท   

            2.3.1  ประเภท วัสดุส านักงาน (330100)   จ านวน  20,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  ตรายาง  น  ายาลบ

ค าผิด   ลวดเย็บกระดาษ  แบบพิมพ์  โต๊ะ เก้าอี  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

            2.3.2  ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330200)  จ านวน  20,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  สวิทซ์ไฟฟ้า  

ถ่านไฟฉาย ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

            2.3.3 ประเภท วัสดุก่อสรา้ง (330600)   จ านวน  20,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  สี  ปูนซีเมนต์  อิฐ  กระเบื อง  สังกะสี  ทราย  

แผน่เหล็ก เสาเหล็ก  เหล็กเส้น สว่าน  เลื่อย จอบ เสียม  มดืถางหญ้า ขอตัดกิ่งไม้  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  

            2.3.4  ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (330700)  จ านวน  10,000  บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เชน่  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  ฯลฯ  

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 
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            2.3.5  ประเภท วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น (330800)  จ านวน  10,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น  ามันเบนซิน  น  ามันดีเซล  น  ามันเครื่อง  

ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

            2.3.6  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  (331100)  จ านวน  10,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กันและสี  ฟิล์ม  

ฟิล์มสไลด์  แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  ภาพถ่ายดาวเทียม  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย  ฯลฯ  

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

            2.3.7  ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร์  (331400)   จ านวน  10,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก หมึกเติมเครื่องพิมพ์  แผ่น

กรองแสง  แป้นพิมพ์  เมาส์  แผน่หรอืจานบันทึกข้อมูล  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้  
 

      3.  งบลงทุน  (540000)      รวม         58,600   บาท   

 หมวด  ค่าครุภัณฑ์ (541000)                                    รวม   62,000  บาท   

  3.1 ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) จ านวน    52,000  บาท  

- ค่าจัดซื อรถจักรยานยนต์    จ านวน  52,000 บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื อจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน  1 คัน โดยมีคุณ

ลักษณะเฉพาะสังเขป ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์มนีาคม 2558 ดังนี  

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั นต่ า 

(1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี 

หรอืขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี 

เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 

(2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และคา่จดทะเบียน 

(3) การจัดซื อรถจักรยานยนต์ ให้มคีุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 100 ข้อ 31)  ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

           3.2  ประเภท ค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)   จ านวน   10,000  บาท 

    เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงและปรับปรุงครุภัณฑ ์ เช่น  เครื่องจักรกล  รถจักรยานยนต์  

ยานพาหนะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2559-2561  หน้า 101  ข้อ 20)  ตั งจ่ายจากเงนิรายได้   
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งานสวนสาธารณะ  (00243)      รวม 90,000  บาท 

1. งบด าเนินงาน (530000)      รวม      90,000   บาท 

 หมวดค่าใช้สอย (532000)     รวม      90,000   บาท 

             ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

 (320300)        จ านวน  90,000  บาท 

             - โครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะ ตัดหญ้า  

และตัดแตง่บ ารุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ตา่ง ๆ    จ านวน  90,000  บาท       

        เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจา้งเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหนา้ที่ดูแลสวนสาธารณะ 

ตัดหญ้า และตัดแต่งบ ารุงรักษาต้นไม ้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้   
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)    รวม    2,500,000   บาท 

1. งบด าเนินงาน (530000)      รวม       110,000   บาท 

1. หมวดค่าใช้สอย (532000)     รวม    30,000  บาท 

        ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด      

อื่น ๆ  (320300)       จ านวน 30,000  บาท 

             - โครงการรณรงคค์ัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน   จ านวน  30,000  บาท 

         เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เพื่อลดปัญหา

ขยะ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 86 ข้อ 3)  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

2. หมวดค่าวัสดุ   (533000)     รวม    80,000  บาท 

        ประเภท  วัสดุงานบ้านงานครัว  (330300)  จ านวน  80,000  บาท 

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อถังขยะแบบยางรถยนต์  มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250 ลิตร 

พร้อมขาตั งและฝาปิด  พร้อมสกรีนขอ้ความ อบต.กุดน  าใส ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

2. งบลงทุน (540000)       รวม 2,390,000    บาท 

 2.1 หมวด  ค่าครุภัณฑ ์(541000)    รวม    2,300,000     บาท 

  ประเภท ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (410300) จ านวน  2,300,000   บาท 

- ค่าจัดซื อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย  จ านวน   2,300,000    บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ 

เครื่องยนต์ดีเซล  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั งตู้บรรทุกขยะมูล

ฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 ลบ.เมตร ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอย ติดตั งชุดอัดขยะมูลฝอยท างาน

ด้วยระบบ ไฮดรอลิค และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะ ดังนี  

1. ตัวรถยนต์ 

1.1 ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต 

1.2 ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า 3,300 มิลลิเมตร 

   1.3 เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า 6 มีล้ออะไหล่พร้อมกะทะล้อ 1 ชุด ติดตั ง

เครื่องปรับอากาศ น  ายาแอร์ชนิด 134 A 

2. เครื่องยนต์ 

2.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน  า 

เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก.2315-2551 หรือสูงกว่า 

2.2 มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,300 รอบ/นาที 

2.3 มีระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคช่ัน 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   

3. ระบบส่งก าลัง 

3.1 คลัทช์เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 

3.2 เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า  

1 เกียร์ 

4. ระบบบังคับเลี ยว 

4.1 พวงมาลัยขับทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAUIC POWER STEERING) 

5. ระบบน  ามันเชื อเพลิง 

5.1 ถังน  ามันเชื อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 

6. สมรรถนะรถ 

6.1 สามารถรับน  าหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถขณะ

บรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม 

7. ระบบไฟฟ้า 

7.1 ใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ 

7.2 มีอัลเทอร์เนเตอร์ ชนิด 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 แอมแปร์ 

7.3 มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด 24 โวลท์ 

7.4 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ ากว่า 65 แอมแปร์/ช่ัวโมง  

จ านวน 2 ลูก 

7.5 มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎจราจร 

8.  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย 

8.1  ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีขนาดความจุไม่น้อย

กว่า 5 ลบ.เมตร สามารถรับขยะมูลฝอยที่ยังไม่ได้ท าการอัดได้ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.เมตร ทั งนี ขึ นอยู่กับ

ความเปียกชื นและส่วนประกอบของขยะมูลฝอย 

8.2 พื นตัวถัง สร้างด้วยเหล็กชุบซิ งค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  

8.3 ผนังด้านข้าง และผนังด้านบน สร้างด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า         

3 มิลลิเมตร มีพื นที่ส าหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถ 

8.4 ที่ด้านซ้ายข้างชุดอัดขยะมูลฝอย มีสวิทซ์เตือน (BUZZER SWITCH) เพื่อแจ้ง

สัญญาณเตือนพนักงานขับรถ 

8.5 มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะท าการเพิ่มรอบของ

เครื่องยนต์ในขณะท าการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งท าการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ นแล้วจะท าการลดรอบ

ของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ 

9.  ชุดอัดขยะมูลฝอย 

9.1  การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการท างานแบบกึ่งอัตโนมัติ (SEMI AUTOMATIC) 

ด้วยระบบ HYDRAULIC KICK-OUT โดยใช้มือโยกสั่งการท างานทีละสองขั นตอนโดยไม่ต้องโยกชุดวาล์ว 
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ควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการท างานของแต่ละขั นตอนชุดวาล์วควบคุมการอัด

ขยะมูลฝอยจะท าการดีดตัวกลับเองโดยอัตโนมัติ โดยชุดวาล์วควบคุมการอัดมูลฝอยติดตั งอยู่ภายในชุด

อัดขยะมูลฝอย 

9.2 การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับ

การเคลื่อนที่ของชุดใบอัดและใบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั งสองข้าง ตรงจุดหมุนของใบ

อัดและใบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้ 

9.3 พื นรองรับขยะ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหน้าไม่น้อยกว่า 4.5 

มิลลิเมตร 

9.4 ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน  าเสียจากการอัดขยะมูลฝอยมี

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 50 ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ ว เพื่อระบายน  าเสียทิ ง 

9.5 มีระบบป้องกันน  าเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้

และชุดอัดขยะมูลฝอย 

9.6 ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอยติด

ตั งอยู่ด้านข้างซ้ายของตู้บรรทุกขยะ 

9.7 กระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงที่ได้รับ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอกไฮดรอลิกส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก .

975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานปฏิบัติ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิต

จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 

10.  ชุดคายขยะมูลฝอย 

10.1  ติดตั งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยท างานด้วยระบบ          

ไฮดรอลิค โดยกระบอกไฮดรอลิคที่ใช้เป็นแบบ (TELESCOPIC CYLINDER) ไม่น้อยกว่า 3 ชั น เพื่อท าการดัน

ขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย 

10.2 แผ่นดันขยะมูลฝอยเมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย 

โดยไม่มีส่วนใด ๆ ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย 

10.3 ชุดยกชุดอัดท้ายเพื่อเปิดดันขยะออกท างานด้วยระบบไฮดรอลิค กระบอก 

ไฮดรอลิคชุดยกอัดท้าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระบอก 

ไฮดรอลิคส าหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.975-2538 เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

ของพนักงานผู้ปฏิบัต ิ

11.  ระบบปั๊มไฮดรอลิค 

11.1  เป็นแบบเกียร์ปั๊ม ได้รับก าลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบ

ถ่ายทอดก าลังซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (SIDE PTO.) 

11.2 สามารถท าแรงดันสูงสุด (MAX PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด/์ตร.นิ ว 
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12.  ระบบสัญญาณไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 

12.1  ด้านบนหัวเก๋งรถยนต์บรรทุก ติดตั งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบกระพริบแผงสั น 

เลนส์ท าด้วย Polycarbonate ภายในโคมไฟมีหลอด LED ให้ความสว่างไม่น้อยกว่า 90 วัตต์ สามารถใช้ได้ 

2 ระบบ 12 และ 24 โวลท์ โดยมีชุดควบคุมไฟแบบอัตโนมัติ ปรับจังหวะการกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 8 

จังหวะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 และ 14001  

13.  การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

13.1  การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั น แล้วจึงพ่นทับ

ด้วยสีจริง ไม่น้อยกว่า 2 ชั น 

13.2 การพ่นสีภายในตู้บรรทุกขยะมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่า         

ไม่น้อยกว่า 2 ชั น 

13.3 ตัวอักษรต่าง ๆ ตามแต่หน่วยงานก าหนด 

14.  เครื่องมือและอุปกรณ์ประจ ารถ 

14.1  เครื่องมือซ่อมบ ารุงประจ ารถ จ านวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

14.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดล้อ จ านวน 1 ชุด 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 86 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

 2.2 หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (542000)  รวม     90,000     บาท 

  ประเภท ค่าบ ารุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (421200) 

         จ านวน    90,000       บาท 

- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะในต าบลกุดน  าใส จ านวน    90,000     บาท 

                       เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะในต าบลกุดน  าใส  ตามรูปแบบรายละเอียด

และข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 87 

ข้อ 5) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  (00250) 
 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (00252)  รวม    650,000   บาท 

1. งบด าเนินงาน (530000)      รวม    550,000   บาท 

 หมวด ค่าใช้สอย (532000)     รวม    550,000   บาท 

            ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  

(320300)                                                                      รวม   550,000 บาท   

  (1)  โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ    จ านวน  50,000 บาท 

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาต ิ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็น

ชาติและความสามัคคีของคนในชาติ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0310.4/ว 2128              

ลงวันที่  31 กรกฎาคม 2557  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 75 ข้อ 15) ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป   

  (2)  โครงการอบรมสรา้งทัศนคติและจิตส านึกที่ดงีามในการอยู่รว่มกันอย่างสมานฉันท์   

          จ านวน  20,000  บาท   

  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมานฉันท์   ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่  31 กรกฎาคม 

2557  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 75  ข้อ 16) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

  (3)  โครงการสุ่มตรวจผู้เสพยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการในพื นที่  และ             

กลุ่มเสี่ยง         จ านวน  20,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสุ่มตรวจผู้ เสพยาเสพติดในสถานศึกษา สถาน

ประกอบการในพื นที่ และกลุ่มเสี่ยง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.3/ว 1102              

ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2557  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 85 ข้อ 1)    ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป   

(4) โครงการศกึษาเพื่อต่อต้านการใชย้าเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) 

          จ านวน  20,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 1102  ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2557  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 85 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (5) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงคแ์ก้ไขปัญหายาเสพติด 

          จ านวน  10,000  บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด         

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่  1 กรกฎาคม 2557  (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 85 ข้อ 3)  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป    
   



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   
 

  (6)  โครงการฝกึอบรมอาชีพผู้สูงอายุต าบลกุดน  าใส   จ านวน  10,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุต าบลกุดน  าใส ตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

  (7)  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบล

           จ านวน  30,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงระดับต าบล ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

  (8)  โครงการพัฒนาสง่เสริมอาชีพสตรตี าบลกุดน  าใส จ านวน  20,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพต าบลกุดน  าใส  ตั งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป   

  (9)  โครงการฝกึอาชีพและสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบลกุดน  าใส   

         จ านวน  50,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต าบลกุดน  าใส   
ตั งจ่ายจากเงนิเงนิอุดหนุนทั่วไป   

  (10)  โครงการจัดงานประเพณีรดน  าขอพรผูสู้งอายุเนื่องในวันสงกรานต ์   

           จ านวน  100,000  บาท  

            เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีรดน  าขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 72 ข้อ 5) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

  (11)  โครงการอบรมป้องกันเอดส์ต าบลกุดน  าใส  จ านวน  10,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันเอดส์ต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี  2560-2562  หนา้ 77  ข้อ 1)   ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (12) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงตอ่เด็ก สตร ีและครอบครัว ต าบลกุดน  าใส

         จ านวน  20,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ

ครอบครัว ต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 77 ข้อ 2)  ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

  (13)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการดูแลสุขภาวะและสภาวะ

จติที่ดี         จ านวน  10,000  บาท 

    เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการดูแล

สุขภาพและสภาวะจิตที่ดี (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 77 ข้อ 3)   ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  
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  (14)  โครงการยกระดับคุณภาพชวีิตผู้พิการและผูด้้อยโอกาส จ านวน  10,000  บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับคุณภาพชวีิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 77 ข้อ 4)   ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
  (15)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนน าผูสู้งอายุต าบลกุดน  าใส   

          จ านวน  20,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนน าผู้สูงอายุต าบลกุดน  าใส 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 77  ข้อ 5)   ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

  (16)  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างเครือข่ายองค์กรสตรี 

กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ        จ านวน  100,000  บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้าง

เครือข่ายองค์กรสตรี กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 77 ข้อ 6)     
ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป   

  (17)  โครงการซ่อมแซมบ้านสร้างสุข บรรเทาทุกข์ผูด้้อยโอกาส จ านวน  50,000  บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมบ้านสร้างสุข บรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส (ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 78 ข้อ 7)     ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
 

2. งบลงทุน (540000)      รวม    100,000 บาท 

 หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (542000)  รวม     100,000    บาท 

  ประเภท อาคารต่าง ๆ (420700)  จ านวน    100,000    บาท 

 -  โครงการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ  

       จ านวน     100,000  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เช่น ห้องน  า ทาง

ลาด ฯลฯ ตามรูปแบบและรายละเอียดข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หนา้ 78 ข้อ 8)   ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00260) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)             รวม   110,000     บาท 

 1. งบด าเนินงาน  (530000)             รวม     110,000     บาท 

           หมวด ค่าใช้สอย  (532000)                        รวม                  110,000 บาท   

             ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด            

อื่น ๆ (320300)       จ านวน   110,000 บาท 

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด   จ านวน  100,000  บาท  

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดส าหรับประชาชน  เยาวชน

ในเขตต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 69 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

(2) โครงการจัดงานกีฬาวันออกก าลังกาย (Challenge Day) 

         จ านวน  10,000  บาท  

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานกีฬาวันออกก าลังกาย (Challenge Day)             

ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)      รวม  110,000  บาท 

1.  งบด าเนินงาน  (530000)     รวม  110,000  บาท 

   หมวด ค่าใช้สอย  (532000)     รวม  110,000  บาท 

ประเภท รายจ่ าย เกี่ ยว เ น่ืองกับการปฏิบัติ ราชการที่ ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่าย               

หมวดอื่น ๆ  (320300)       จ านวน  110,000  บาท  

      (1)  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ า

ต าบลกุดน  าใส        จ านวน  20,000  บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจ าต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 49 ข้อ 1) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  

(2) โครงการอบรมท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชวีภาพเพื่อผลผลิตทางการเกษตร  

                     จ านวน  25,000  บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อผลผลิตทาง

การเกษตร  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หนา้  49  ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

(3) โครงการอบรมการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิถี  จ านวน  25,000  บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการป้องกันและการก าจัดแมลงศัตรูพืช                         

โดยชวีวิถี  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หนา้ 49 ข้อ 3)  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

(4) โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว     จ านวน  40,000  บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว (ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562   หน้า  60 ข้อ 6) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
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งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้  (00322)     รวม     70,000   บาท 

1. งบด าเนินงาน   (530000)    รวม     70,000   บาท 

    หมวด ค่าใช้สอย  (532000)    รวม 70,000   บาท 

ประเภท รายจ่ าย เกี่ ยว เ น่ืองกับการปฏิบัติ ราชการที่ ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่าย              

หมวดอื่น ๆ  (320300)       จ านวน  70,000  บาท   

(1) โครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดนิ     จ านวน  50,000  บาท     

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/        

ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

(2) โครงการเฉลิมพระเกียรตแิมข่องแผน่ดิน วันต้นไม้แหง่ชาติ จ านวน  20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ          

ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานงบกลาง (00410)       

งบกลาง   (00411)   รวม  21,450,672  บาท   

1. หมวด  งบกลาง (110000)                   รวม   21,250,672  บาท 

1.1  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)           จ านวน  212,690  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนของ

พนักงานจ้างทั งหมด  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553  และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ  

ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ตั งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน            

181,130  บาท  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวน  31,560  บาท 

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

1.2 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ   (110700)    จ านวน 14,042,400 บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งก าหนดอัตราเบี ยยังชีพรายเดือนแบบ

ขั นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผูสู้งอายุ ที่มอีายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี ยยังชีพอัตรา 600 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุ 

ที่มอีายุ 70-79 ปี จะได้รับเบี ยยังชีพ อัตรา 700 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ปี จะได้รับเบี ยยังชีพ 

อัตรา 800 บาทต่อเดือน  และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ นไป จะได้รับเบี ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาทต่อเดือน เป็น

ระยะเวลา 12 เดือน ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

1.3 เบี ยยังชีพคนพิการ (110800)    จ านวน 4,022,400 บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเบี ยยังชีพความพิการ โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี ยยังชีพความพิการคนละ  

800 บาทต่อเดอืน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

1.4 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)    จ านวน   50,000   บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท า

การวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจน  หรือถูกทอดทิ งขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพ

เลี ยงตนเองได้  โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน 

ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

1.5 เงนิส ารองจ่าย  (111000)                     จ านวน 2,803,182 บาท  

 เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดได้ล่วงหน้า  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน  เช่น  

ภัยแล้ง  อุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ  หรือกรณีตั ง งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอจ่ายตามความเหมาะสมโดย

ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 19  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

จ านวน   1,631,010   บาท  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวน  1,172,172  บาท 
 

1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)    จ านวน  120,000  บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส                 

ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ               

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้
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องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

 

2. หมวด  บ าเหน็จ/บ านาญ (120000)                  รวม     200,000   บาท 

  เงนิสบทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) (120100)  

จ านวน    200,000    บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ซึ่งตั งจ่าย                

ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้  ที่ไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2548              

และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ                 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00260) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ  (00262)             รวม   110,000     บาท 

 1. งบด าเนินงาน  (530000)             รวม     110,000     บาท 

           หมวด ค่าใช้สอย  (532000)                        รวม                  110,000 บาท   

             ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด            

อื่น ๆ (320300)       จ านวน   110,000 บาท 

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาตา้นยาเสพติด   จ านวน  100,000  บาท  

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดส าหรับประชาชน  เยาวชน

ในเขตต าบลกุดน  าใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี  2560-2562  หน้า 69 ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป 

(2) โครงการจัดงานกีฬาวันออกก าลังกาย (Challenge Day) 

         จ านวน  10,000  บาท  

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานกีฬาวันออกก าลังกาย (Challenge Day)             

ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 
 

งานส่งเสริมการเกษตร  (00321)      รวม  110,000  บาท 

1.  งบด าเนินงาน  (530000)     รวม  110,000  บาท 

   หมวด ค่าใช้สอย  (532000)     รวม  110,000  บาท 

ประเภท รายจ่ าย เกี่ ยว เ น่ืองกับการปฏิบัติ ราชการที่ ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่าย               

หมวดอื่น ๆ  (320300)       จ านวน  110,000  บาท  

      (1)  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ า

ต าบลกุดน  าใส        จ านวน  20,000  บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการบริหารจัดการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ประจ าต าบลกุดน  าใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 49 ข้อ 1) ตั งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป  

(2) โครงการอบรมท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชวีภาพเพื่อผลผลิตทางการเกษตร  

                     จ านวน  25,000  บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อผลผลิตทาง

การเกษตร  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หนา้  49  ข้อ 2) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

(3) โครงการอบรมการป้องกันและก าจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิถี  จ านวน  25,000  บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการป้องกันและการก าจัดแมลงศัตรูพืช                         

โดยชวีวิถี  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562  หนา้ 49 ข้อ 3)  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

(4) โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว     จ านวน  40,000  บาท 

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว (ปรากฏ

ในแผนพัฒนาสามปี 2560-2562   หน้า  60 ข้อ 6) ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  
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งานอนุรักษ์แหล่งน  าและป่าไม้  (00322)     รวม     70,000   บาท 

1. งบด าเนินงาน   (530000)    รวม     70,000   บาท 

    หมวด ค่าใช้สอย  (532000)    รวม 70,000   บาท 

ประเภท รายจ่ าย เกี่ ยว เ น่ืองกับการปฏิบัติ ราชการที่ ไม่ เข้ าลักษณะรายจ่าย              

หมวดอื่น ๆ  (320300)       จ านวน  70,000  บาท   

(1) โครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดนิ     จ านวน  50,000  บาท     

   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน  า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ ทรงเจริญ

พระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/        

ว 1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

(2) โครงการเฉลิมพระเกียรตแิมข่องแผน่ดิน วันต้นไม้แหง่ชาติ จ านวน  20,000 บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ          

ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงานงบกลาง (00410)       

งบกลาง   (00411)   รวม  21,450,672  บาท   

1. หมวด  งบกลาง (110000)                   รวม   21,250,672  บาท 

1.1  เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)           จ านวน  212,690  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนของ

พนักงานจ้างทั งหมด  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553  และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ  

ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ตั งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน            

181,130  บาท  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวน  31,560  บาท 

ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

1.2 เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ   (110700)    จ านวน 14,042,400 บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งก าหนดอัตราเบี ยยังชีพรายเดือนแบบ

ขั นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผูสู้งอายุ ที่มอีายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี ยยังชีพอัตรา 600 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุ 

ที่มอีายุ 70-79 ปี จะได้รับเบี ยยังชีพ อัตรา 700 บาทต่อเดือน ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 80-89 ปี จะได้รับเบี ยยังชีพ 

อัตรา 800 บาทต่อเดือน  และผู้สูงอายุ 90 ปีขึ นไป จะได้รับเบี ยยังชีพ อัตรา 1,000 บาทต่อเดือน เป็น

ระยะเวลา 12 เดือน ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

1.3 เบี ยยังชีพคนพิการ (110800)    จ านวน 4,022,400 บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเบี ยยังชีพความพิการ โดยคนพิการที่มีสิทธิจะได้รับเบี ยยังชีพความพิการคนละ  

800 บาทต่อเดอืน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป  

1.4 เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (110900)    จ านวน   50,000   บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท า

การวินิจฉัยแล้ว  และมีความเป็นอยู่ยากจน  หรือถูกทอดทิ งขาดผู้อุปการะดูแล  ไม่สามารถประกอบอาชีพ

เลี ยงตนเองได้  โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน 

ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

1.5 เงนิส ารองจ่าย  (111000)                     จ านวน 2,803,182 บาท  

 เพื่อจ่ายเป็นเงินส ารองจ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดได้ล่วงหน้า  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน  เช่น  

ภัยแล้ง  อุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ  หรือกรณีตั ง งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอจ่ายตามความเหมาะสมโดย
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ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 2 ข้อ 19  ตั งจ่ายจากเงินรายได้  

จ านวน   1,631,010   บาท  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป จ านวน  1,172,172  บาท 
 

1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน (111100)    จ านวน  120,000  บาท 

    เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส                 

ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ               

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ตั งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 

 

2. หมวด  บ าเหน็จ/บ านาญ (120000)                  รวม     200,000   บาท 

  เงนิสบทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (กบท.) (120100)  

จ านวน    200,000    บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ซึ่งตั งจ่าย                

ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้  ที่ไม่รวมพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2548              

และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ                 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ตั งจ่ายจากเงนิรายได้ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560                      
 

 

 

 

 

 


