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องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

ประมาณการรายจ่ายรวมทั งสิ น 55,000,000 บาท จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
แผนงานบริหารงานทัว่ไป

งานบริหารทัว่ไป 12,154,560 บาท

อ้าเภอ จัตรุัส   จังหวัดชยัภูมิ

งบบุคลากร 7,698,560 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายการเมอืง) 3,262,320 บาท

เงินเดือนนำยก/รองนำยก 514,080 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และรองนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง

เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง
เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก 42,120 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง นำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล และรองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง

เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รึกษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล
86,400 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,577,600 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือนให้แก ่ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล และเลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แยกเป็น

- ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นเงิน 134,640 บำท

- รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นเงิน 110,160 บำท

- สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 26 คน เป็นเงิน 

2,246,400 บำท

- เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นเงิน 86,400 บำท
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ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,228,560 บำท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ้า) 4,436,240 บาท
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เงินเดือนพนักงำน 2,831,680 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัด ส ำนัก

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 9 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำน อบต.) จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำน อบต.) จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (นักบริหำรงำนทัว่ไป) จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง นิติกร จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 1 อัตรำ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง เช่น ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล รองปลัด

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฯลฯ

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 70,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก ่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง

ทัว่ไป สังกัดส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 7 ต ำแหน่ง 

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยำกรบุคคล จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำนวน 2 อัตรำ

- ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ (ทักษะ) จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์บรรทุกน  ำเอนกประสงค์ (ทักษะ) จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง คนงำนทัว่ไป จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง ยำม จ ำนวน 1 อัตรำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิม่ต่ำง ๆ ให้แกพ่นักงำนจำ้ง

ตำมภำรกจิ พนักงำนจำ้งทัว่ไป สังกดั ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
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เงินอื่นๆ 138,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นเงินอื่นให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล เช่น เงินเพิม่ส ำหรับต ำแหน่ง

ทีม่ีเหตุพิเศษของพนักงำนส่วนต ำบล ค่ำตอบแทนพิเศษ ฯลฯ

งบด้าเนินงาน 2,738,000 บาท

ค่าตอบแทน 430,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 175,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย โดยแยกค่ำใช้จ่ำย ดังนี 

(1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ตั งไว ้25,000 บำท เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนให้แก่บุคล คณะ

บุคคลทีป่ฏิบัติงำนทีเ่ป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และผู้มี

สิทธิไ์ด้รับเงินค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติหน้ำทีช่่วยเหลือ อบต. ตำม

ระเบียบอื่น

(2) ค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงำนส่วน

ต ำบล และพนักงำนจ้ำง ตั งไว ้150,000 บำท  เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทน

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่พนักงำนส่วนต ำบล และ

พนักงำนจ้ำง สังกัดส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส ทีม่ีสิทธิ

ได้รับตำมระเบียบก ำหนด
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

และวันหยุดรำชกำร ซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนที่

ไม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ ฯลฯ

ค่ำเช่ำบ้ำน 210,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัด ส ำนักปลัดองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบก ำหนด

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัด

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้บริหำร และผู้มีสิทธิเบิกเงิน

ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบก ำหนด
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ค่าใชส้อย 1,291,000 บาท
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รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 50,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยให้ผู้รับจำ้งท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึ่ง ซ่ึงมิใช่กำรประกอบ 

ดัดแปลง เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงกอ่สร้ำง เช่น ค่ำจำ้งเหมำสูบน  ำ ค่ำจำ้ง

เหมำอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 

1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ย

ประกอบกำรพจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย  วัสดุ 

และค่ำสำธำรณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/

ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจำ้งเหมำ

บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัย 36,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนีสูบน  ำด้วยพลังงำน

ไฟฟำ้บ้ำนโพธิท์อง ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลง

วันที่ 19 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอตัรำค่ำใช้จำ่ยประกอบกำร

พจิำรณำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำ

สำธำรณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที่ มท 0808.2/ว 

7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจำ่ยเงินค่ำจำ้งเหมำ

บริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียมศำล ในกำรด ำเนินคดีตำมค ำพิพำกษำ
ค่ำถ่ำยเอกสำร และเย็บเล่ม 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้ำปกหนังสือ หรือ

เอกสำรรูปเล่มอื่นใด

ค่ำรับวำรสำรและนิตยสำรต่ำง ๆ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับวำรสำร และนิตยสำรหรือส่ือส่ิงพิมพ์ต่ำง ๆ 



จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 20,000 บำท
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(1) ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีม่ำนิเทศงำน ตรวจงำน หรือเยี่ยม

ชม หรือทัศนศึกษำดูงำน รวมทั งเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กี่ยวข้องในกำรร่วมต้อนรับบบุคลหรือคณะบุคคล 

เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องในกำรเลี ยงรับรอง และค่ำบริกำร

อื่นทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง 

- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 เร่ือง กำร

ตั งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) ค่ำเลี ยงรับรองในกำรประชุม

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเลี ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำร 

ทีไ่ด้รับแต่งตั งตำมกฎหมำย หรือตำมระเบียบ หรือหนังสือส่ังกำร หรือกำรประชุมระหว่ำงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ

รัฐวิสำหกิจหรือเอกชน ฯลฯ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำเคร่ืองด่ืม ค่ำของขวัญ ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวเนื่องในกำร

เลี ยงรับรอง และค่ำบริกำรอื่นทีจ่ ำเป็นต้องจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง

- ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎำคม 2548 เร่ือง กำร

ตั งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำรับรองหรือค่ำเลี ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 200,000 บำท

- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร โดยจำ่ยเป็นค่ำธรรมเนียม ค่ำลงทะเบียนในกำร

ฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำต่ำง ๆ ค่ำพำหนะ ค่ำเบี ยเลี ยงเดินทำง ค่ำเช่ำทีพ่กั หรือค่ำใช้จำ่ยอื่นทีจ่ ำเป็น

ในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของผู้บริหำร สมำชิกสภำ อบต. พนักงำนส่วนต ำบล และ

พนักงำนจำ้ง สังกดัส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจำ้หน้ำที่

ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรเดินทำงไปรำชกำร

ของเจำ้หน้ำทีท่้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำร

ฝึกอบรมและเขำ้รับกำรฝึกอบรมของเจำ้หน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2558

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกดุน  ำใส 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถงึ พ.ศ. 2564)  หน้ำที่ 

137 ล ำดับที่ 5



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลือกตั งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400,000 บำท

ค่ำพวงมำลัย กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 5,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส ตำมที่

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งก ำหนด (กรณีครบวำระ ยุบสภำ กรณีแทนต ำแหน่งว่ำง และกรณี

คณะกรรมกำรกำรเลือกตั งส่ังให้มีกำรเลือกตั งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) กำรประชำสัมพันธ ์           

กำรรณรงค์ หรือกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสิทธิและหน้ำทีแ่ละกำรมีส่วนร่วม

ทำงกำรเมือง ในกำรเลือกตั ง เช่น ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำพำหนะ ค่ำป้ำย ค่ำสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงหมำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 เร่ือง 

กำรซักซ้อมแนวทำงปฏิบัติ กำรตั งงบประมำณเพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเลือกตั งท้องถิ่น

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2564)  

หน้ำที ่134 ล ำดับที ่2

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำพวงมำลัย กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำฯ เพือ่ใช้ในงำนพระ

รำชพิธ ีรัฐพิธ ีพิธีศำสนำ พิธีต่ำง ๆ หรืองำนกิจกำรของท้องถิ่น ฯลฯ

- เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีทีเ่บิกจ่ำยในลักษณะค่ำตอบแทน ใช้สอย 

วัสดุ ค่ำสำธำรณูปโภค กองมำตรฐำนงบประมำณ 1 ส ำนักงบประมำณ 

มกรำคม 2561

โครงกำรจัดท ำวำรสำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร ของ อบต. 100,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำวำรสำร ส่ือส่ิงพิมพ ์ฯลฯ เผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพือ่สร้ำงช่องทำงในกำร

เข้ำถึงงข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร และเพิม่

ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่139 ล ำดับที ่10



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที ่9 

เนื่องในวันแม่แห่งชำติ
50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที ่9 เนื่องในวันแม่แห่งชำติ เช่น 

ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่116 ล ำดับที ่17

โครงกำรวันพ่อแห่งชำติ 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรวันพ่อแห่งชำติ เช่น ค่ำ

ตกแต่งสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่115 ล ำดับที ่15

โครงกำรอบรมเกี่ยวกับประชำธิปไตยและกฎหมำยทีค่วรรู้ 30,000 บำท
- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเกี่ยวกับ

ประชำธิปไตย หรือกฎหมำยทีค่วรรู้ หรือเกี่ยวกับหน้ำทีท่ีต้่องปฏิบัติของ

ศูนย์ไกล่เกล่ียและระงับข้อพิพำทระดับต ำบลหรือศูนย์ด ำรงธรรมต ำบลกุด

น  ำใส หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพือ่ส่งเสริมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย 

และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรงำนของ อบต. เช่น 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำย

โครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และ

กำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้ำที ่134 ล ำดับที ่3
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

โครงกำรอบรมและพัฒนำจริยธรรมและคุณธรรม 30,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมและพัฒนำจริยธรรม

และคุณธรรม เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้ำที ่137 ล ำดับที ่4

โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและ   

กำรบริหำรจัดกำร

100,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพือ่

เพิม่ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและกำรบริหำรจัดกำร เช่น ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำของทีร่ะลึก ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำร

ตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้ำที ่136 ล ำดับที ่3

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ส่วนกลำง 

รถบรรทุกน  ำเอนกประสงค์ เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองท ำน  ำเย็น เคร่ือง

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้ำอี  เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 515,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ แฟ้ม ตรำยำง 

น  ำยำลบค ำผิด ลวดเย็บกระดำษ แบบพิมพ ์ธงชำติ ธงตรำสัญลักษณ์ ฯลฯ



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น หลอดไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ 

สวิทซ์ไฟฟ้ำ ถ่ำยไฟฉำย หลอดไฟประดับ โคมไฟฟ้ำ ฯลฯ
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ถังขยะ ถ้วย 

ชำม แก้วน  ำ จำนรอง ผ้ำปูโต๊ะ ถังแก๊ส ถังเก็บน  ำด่ืม น  ำจืดทีซื่ อจำก

เอกชน ผงซักฟอก สบู่ น  ำยำดับกล่ิน ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอร่ี ยำงนอก ยำงใน 

เทียน ฯลฯ

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น  ำมันเบนซิน น  ำมันดีเซล 

น  ำมันเคร่ือง ฯลฯ ส ำหรับครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งหรือเคร่ืองยนต์ 

เคร่ืองจักรกลของ อบต. หรือใช้ส ำหรับครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งหรือ

เคร่ืองยนต์หรือเคร่ืองจักรกลที่ อบต. ยืมจำกส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนอื่น

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัดสุวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ต่ำง ๆ เช่น แอลกอฮอล์ 

ออกซิเจน น  ำยำต่ำง ๆ เคมีภัณฑ์ ฯลฯ

วัสดุกำรเกษตร 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตร เช่น พันธุพ์ืช ต้นไม ้พันธุไ์ม้ดอกไม้ประดับ 

ปุย๋ สำรเคมีป้องกันและก ำจัดศัตรูพืช วัสดุเคร่ืองปลูกต่ำง ๆ วัสดุเพำะช ำ 

ผ้ำใบหรือผ้ำพลำสติก ฯลฯ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 25,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ป้ำยไวนิล กระดำษเขียน 

โปสเตอร์ พูก่ันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ ภำพถ่ำย

ดำวเทียม รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง 

แป้นพิมพ ์เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไปรษณีย์ ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำไปรษณีย์     ค่ำ

เช่ำตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ
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30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุอื่น ๆ ซ่ึงไม่เข้ำลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด 

แต่มีควำมจ ำเป็นต้องใช ้เช่น มิเตอร์น  ำ มิเตอร์ไฟฟ้ำ ตะแกรงกันสวะ    

หัววำล์วปิด-เปิดแก๊ส ฯลฯ

502,000 บาท

ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 10,000 บำท

วัสดุอื่น 5,000 บำท

บำท

ค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 12,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์ส ำหรับทีท่ ำกำร อบต. หรือสถำนทีท่ีอ่ยู่ใน

ควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส รวมถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้

ใช้บริกำร และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ นเกี่ยวกับกำรบริกำร เช่น ค่ำเช่ำเคร่ือง ค่ำ

เช่ำเลขหมำยโทรศัพท์ ค่ำบ ำรุงรักษำสำย ฯลฯ

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรสำร โทรภำพ ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำน

ดำวเทียม ค่ำเช่ำคู่สำย ค่ำเช่ำพื นทีโ่ฮมเพจของ อบต. ค่ำปรับปรุงเว็บไซต์ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และรวมถถึงค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้

บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรบริกำร ค่ำบริกำรติดตั งระบบ

อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับทีท่ ำกำร อบต. หรืออำคำรสถำนทีท่ีอ่ยู่ใน

ควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส ค่ำไฟฟ้ำของสถำนีสูบน  ำ

ทีม่ีอยู่ในควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส ค่ำไฟฟ้ำส ำหรับ

กล้อง CCTV ฯลฯ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน  ำประปำส ำหรับทีท่ ำกำร อบต. หรืออำคำรสถำนทีท่ีอ่ยู่ใน

ควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส

ค่ำไฟฟ้ำ 350,000

ค่าสาธารณูปโภค



รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบลงทุน 1,688,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 1,688,000 บาท

ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง

รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 

หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์

1,288,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซื อ รถโดยสำรขนำด 12 ทีน่ั่ง (ดีเซล) ปริมำตร

กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 

กิโลวัตต์  โดยมีคุณลักษณะเฉพำะสังเขป ดังนี 

1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื น และกรุผนังโดยรอบ แยกทีน่ั่ง

2. เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง

3. มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำยระดับ

4. เป็นรำคำรวมเคร่ืองปรับอำกำศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 

9 มิถุนำยน 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่140 ล ำดับที ่18 

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซม ระบบกล้อง CCTV ภำยในองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลกุดน  ำใส

200,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงและซ่อมแซม ระบบกล้อง  CCTV ภำยใน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส เช่น กำรปรับปรุงระบบ กำรปรับปรุง

และติดตั งกล้อง CCTV ฯลฯ

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำร

จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่2)    หน้ำที ่11 

ล ำดับที ่2
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

โครงกำรปรับปรุงรถบรรทุกน  ำเอนกประสงค์ 200,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงรถบรรทุกน  ำเอนกประสงค์ หมำยเลขทะเบียน 

บท 6022 ชัยภูม ิเช่น กำรเปล่ียนปะผุ ฯลฯ

- ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครอง

ท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง 

กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่157 ล ำดับที ่12

งบรายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

รายจ่ายอ่ืน 30,000 บาท

รำยจ่ำยอื่น

โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนทีม่ีต่อกำรบริกำรสำธำรณะของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส

30,000 บำท

g- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรสำธำรณะของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน

มำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์

กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่137 ล ำดับที ่7



รวม
รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน
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งานบริหารงานคลัง 2,379,680 บาท

งบบุคลากร 1,569,680 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ้า) 1,569,680 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,198,520 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แกพ่นักงำนส่วน

ต ำบล สังกดักองคลัง จ ำวน 5 ต ำแหน่ง 

- ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนคลัง) จ ำนวน 1 อตัรำ

- ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อตัรำ

- ต ำแหน่ง เจำ้พนักงำนกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 1 อตัรำ

- ต ำแหน่ง เจำ้พนักงำนพสัดุ จ ำนวน 1 อตัรำ

- ต ำแหน่ง เจำ้พนักงำนจดัเกบ็รำยได้ จ ำนวน 1 อตัรำ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เงินเพิม่ต่ำง ๆ ของพนักงำน 24,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิม่ต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำน

ส่วนต ำบล สังกัดกองคลัง

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง เช่น ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ฯลฯ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 317,160 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจำ้ง ให้แกพ่นักงำนจำ้งตำมภำรกจิ สังกดักอง

คลัง จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนพสัดุ จ ำนวน 1 อตัรำ

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจำ้พนักงำนจดัเกบ็รำยได้ จ ำนวน 1 อตัรำ

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 12,000 บำท
เพือ่จำ่ยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิม่ต่ำง ๆ ให้แกพ่นักงำนจำ้ง     

  ตำมภำรกจิ สังกดักองคลัง
งบด้าเนินงาน 799,000 บาท

ค่าตอบแทน 269,000 บาท
ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 150,000 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำย โดยแยกค่ำใช้จ่ำย ดังนี 

(1) ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำรอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตั งไว ้

100,000 บำท เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนผู้ได้รับกำรแต่งตั งเปน็คณะกรรมกำรจัดซื อ จัดจ้ำง   

ตำมระเบยีบพสัดุ และผู้มีสิทธิไ์ด้รับเงินค่ำตอบแทนในกำรปฏบิติัหน้ำที่ช่วยเหลือ อบต.        

ตำมระเบยีบอื่น

(2) ค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษแก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำน

จ้ำง ตั งไว ้50,000 บำท  เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ   

แก่พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธไิด้รับตำมระเบยีบก ำหนด



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองคลัง ทีม่ำปฏิบัติงำน   

นอกเวลำรำชกำร และวันหยุดรำชกำร ซ่ังเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำ

รำชกำรปกติหรืองำนไม่อำจท ำในเวลำรำชกำร ฯลฯ

ค่ำเช่ำบ้ำน 84,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองคลัง ซ่ึงมีสิทธิ

เบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 30,000 บำท

บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซ่ึงมิใช่กำร

ประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำงเหมำ

อื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 

1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำย

ประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย 

วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่

มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิก

จ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัด

กองคลัง และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบฯ

ค่าใชส้อย 430,000 บาท

ค่ำถ่ำยเอกสำร และเย็บเล่ม 20,000 บำท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 10,000

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 150,000 บำท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้ำปกหนังสือ หรือ 

เอกสำรรูปเล่มอื่นใด

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม 

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำต่ำง ๆ ค่ำพำหำนะ ค่ำเบี ยเลี ยง

เดินทำง ค่ำเช่ำทีพ่ัก หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือไป

อบรม สัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองคลัง
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จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดท ำแผนทีแ่ละทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดท ำแผนทีแ่ละทะเบียน

ทรัพย์สิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำข้อมูลทีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 

ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยแผนทีภ่ำษีและทรัพย์สิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 หนังสือกรมส่งเสริมกำร

ปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.3/ว 2236 ลงวันที่ 31 ตุลำคม 2558 เร่ือง 

กำรจัดท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่ 141 ล ำดับที ่20

โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บรำยได้ 20,000 บำท

 - เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ       กำร

จัดเก็บรำยได้ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำสถำนที ่ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่ 136 ล ำดับที ่1

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 

เคร่ืองพิมพ์ดีด เคร่ืองคอมพิวเอตร์ อุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้ำอี 

เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ
ค่าวัสดุ 100,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ แฟ้ม ตรำยำง 

น  ำยำลบค ำผิด ลวดเย็บกระดำษ แบบพิมพ ์ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกส ำหรับ

เคร่ืองพิมพ ์แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ ์เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ
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ค่าครุภัณฑ์ 11,000 บาท

ครุภัณฑ์ส ำนักงำน

ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 11,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซื อตู้เหล็ก แบบ 2 บำน จ ำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บำท 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 

1. มีมือจับชนิดบิด

2. มีแผ่นชั นปรับระดับ 3 ชิ น

3. คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 

9 มิถุนำยน 2559 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำม

งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              - 

เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่ 158 ล ำดับที ่14
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 490,000 บาท

งบด้าเนินงาน 340,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
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ค่าตอบแทน 60,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำป่วยกำรชดเชยกำรงำนหรือเวลำทีเ่สียไปให้แก่อำสำสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส และอำสำสมัคร

ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื นทีอ่ื่น ที่

สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำทีใ่นกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยตำม

หลักเกณฑ์และระเบียบก ำหนด

ค่าใชส้อย 170,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรป้องกันเด็กจมน  ำ 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฝ้ำระวังเพือ่ป้องกันและลด

อุบัติเหตุทำงถนนในพื นทีจุ่ดเส่ียงหรือในช่วงเทศกำลส ำคัญต่ำง ๆ เช่น ค่ำ

วัสดุ ค่ำอุปกรณ์ ค่ำป้ำย ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่ 124 ล ำดับที ่2

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันเด็กจมน  ำ เช่น 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำ

อุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่ 126 ล ำดับที ่10

โครงกำรเฝ้ำระวังเพือ่ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนในพื นทีจุ่ดเส่ียงหรือ

ในช่วงเทศกำลส ำคัญต่ำง ๆ

20,000 บำท



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน
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ค่าวัสดุ 110,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล

เรือน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำวัสดุ ค่ำ

อุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและเข้ำรับ

กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 2561 

ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่ 124 ล ำดับที ่1

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น ชุดในกำรปฏิบัติหน้ำที ่หน้ำกำก 

ถุงมือ ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองดับเพลิง เช่น สำยยำงดับเพลิง สำยสูบน  ำ

ดับเพลิง หัวฉีดน  ำดับเพลิง หมวกผจญเพลิง รองเท้ำดับเพลิง เสื อคลุม

ดับเพลิง ถุงมือดับเพลิง หน้ำกำกป้องกัน ถังเคมีดับเพลิง สำรเคมีดับเพลิง 

ฯลฯ

งบลงทุน 150,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 150,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมเสำรับสัญญำณกล้อง CCTV บ้ำนตลำด หมู่ที ่1 150,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง CCTV บ้ำนตลำด หมู่ที ่1 เช่น 

ปรับปรุงเสำรับสัญญำณ ปรับปรุงระบบ ฯลฯ

-  เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำร

จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่2) หน้ำที ่11 

ล ำดับที ่1

โครงกำรอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 100,000 บำท



รวม
รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา 4,371,880 บาท
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งบบุคลากร 2,881,880 บาท
เงินเดอืน (ฝ่ายประจ้า) 2,881,880 บาท

เงินเดือนพนักงำน 1,533,620 บำท

(1) พนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 278,820 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปใีหแ้ก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัด

 กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม (นักบริหำรงำน

กำรศึกษำ) จ ำนวน 1 อัตรำ

(2) พนักงำนครูองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1,254,800 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปใีหแ้ก่พนักงำนครูองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบล สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ครู   จ ำนวน 5 อัตรำ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท
เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง เช่น ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม ฯลฯ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 1,264,260 บำท

(1) พนักงำนจ้ำง  จ ำนวน 665,840 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ใหแ้ก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ พนักงำนจ้ำง

ทั่วไป สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม จ ำนวน 5 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักวชิำกำรศึกษำ จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธรุกำร จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยหวัหน้ำศูนย์พฒันำเด็กเล็ก จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 4 อัตรำ

- ต ำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 2 อัตรำ

(2) พนักงำนจ้ำง จ ำนวน 598,420 บำท

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ใหแ้ก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ สังกัดกอง

กำรศึกษำ ศำสนำ และวฒันธรรม จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยหวัหน้ำศูนย์พฒันำเด็กเล็ก จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ ำนวน 4 อัตรำ

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 42,000 บำท

เพือ่จำ่ยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิม่ต่ำง ๆ ให้แกพ่นักงำนจำ้ง     

ตำมภำรกจิ และพนักงำนจำ้งทัว่ไป สังกดักองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม



รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

งบด้าเนินงาน 1,290,000 บาท

ค่าตอบแทน 105,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่

พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองกำรศึกษำ 

ศำสนำ และวัฒนธรรม ทีม่ีสิทธิได้รับตำมระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองกำรศึกษำ 

ศำสนำ และวัฒนธรรม ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร และ

วันหยุดรำชกำร ซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนทีไ่ม่

อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ ฯลฯ

30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึง

มิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่งก่อสร้ำง ฯลฯ 

เช่น ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

ค่าใชส้อย 735,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรปฏิบัติหน้ำทีผู้่ดูแลเด็ก 540,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติหน้ำทีผู้่ดูแลเด็ก

ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส ตำม

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 

2561 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำ

สำธำรณูปโภคและหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 

7120 ลงวันที่ 9 ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำง

เหมำบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้ำปกหนังสือ หรือ 

เอกสำรรูปเล่มอื่นใด

ค่ำถ่ำยเอกสำร และเย็บเล่ม 30,000 บำท

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรต้อนรับบุคคหรือคณะบุคคล ในกำรจัดงำน 

จัดนิทรรศกำร ประกวด กำรแข่งขัน และพิธีเปิดต่ำง ๆ

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม 

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำต่ำง ๆ ค่ำพำหนะ ค่ำเบี ย

เลี ยงเดินทำง หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครู

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองกำรศึกษำ ศำสนำ 

และวัฒนธรรม 

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้ำอี  เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 315,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ แฟ้ม ตรำยำง 

น  ำยำลบค ำผิด ลวดเย็บกระดำษ แบบพิมพ ์ฯลฯ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น แปรง ไม้กวำด ถังขยะ ถำด

หลุม ถังน  ำ กระติกน  ำร้อน ถ้วยชำม แก้วน  ำจำนรอง ผ้ำปูโต๊ะ ผ้ำประดับ 

น  ำยำดับกล่ิน ฯลฯ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 15,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ป้ำยไวนิล กระดำษเขียน

โปสเตอร์ พูก่ันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ ภำพถ่ำย

ดำวเทียม รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำงอัด ขยำย ฯลฯ

วัสดุกีฬำ 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุกีฬำ เช่น ห่วงยำง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปิงปอง 

ลูกแชร์บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน เชือกกระโดด ตะกร้อ ลูก

วอลเล่ย์บอล ตำข่ำยกีฬำ ฯลฯ
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกส ำหรับ

เคร่ืองพิมพ ์แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ ์เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ
ค่าสาธารณูปโภค 135,000 บาท

ค่ำไฟฟ้ำ 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลกุดน  ำใส

ค่ำน  ำประปำ ค่ำน  ำบำดำล 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำน  ำประปำส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลกุดน  ำใส

ค่ำบริกำรไปรษณีย์ 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรไปรษณีย ์ค่ำโทรเลข ค่ำธนำณัติ ค่ำดวงตรำ

ไปรษณีย ์ค่ำเช่ำตู้ไปรษณีย ์ฯลฯ

ค่ำบริกำรส่ือสำรและโทรคมนำคม 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรสำร โทรภำพ ค่ำวิทยุส่ือสำร ค่ำส่ือสำรผ่ำน

ดำวเทียม ค่ำเช่ำคู่สำย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต และรวมถึง

ค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ได้ใช้บริกำรดังกล่ำว และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรบริกำร 

ค่ำบริกำรติดตั งระบบอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ฯลฯ 

งบลงทุน 200,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 200,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 200,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่111 ล ำดับที ่28



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งานระดบัก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,405,722 บาท
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งบด้าเนินงาน 2,933,722 บาท

ค่าใชส้อย 1,462,080 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 131,080 บำท

เ- เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ เปน็ค่ำหนังสือ 

อัตรำคนละ 200 บำท/ป ีค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำคนละ 200 บำท/ป ีค่ำ

เคร่ืองแบบนักเรียน อัตรำคนละ 300 บำท/ป ีค่ำกิจกรรมพฒันำผู้เรียน อัตรำคนละ 

430 บำท/ป ีส ำหรับเด็กปฐมวยั (อำย ุ3 - 5 ป)ี ศูนย์พฒันำเด็กเล็กขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส จ ำนวน 116 คน ๆ ละ 1,130 บำท ประกอบด้วย 

1. ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นตลำด จ ำนสวน 15 คน 

2. ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นวงัเสมำ จ ำนวน 25 คน

3. ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นกุดน  ำใส จ ำนวน 9 คน

4. ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นเด่ือ จ ำนวน 25 คน 

5. ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นส ำโรงโคก จ ำนวน 12 คน

6. ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นทำ่แตง จ ำนวน 15 คน

7. ศูนย์พฒันำเด็กเล็กบำ้นร่วมมิตร จ ำนวน 15 คน

- เปน็ไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวนัที่ 

19 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงิน

อุดหนุนทั่วไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ประจ ำปงีบประมำณ 

พ.ศ. 2562

- เปน็ไปตำมแผนพฒันำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 2561 ถึง 

พ.ศ. 2564) หน้ำที ่106 ล ำดับที ่7

โครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและเยำวชนต ำบลกุดน  ำใส ต้ำนยำ

เสพติด

60,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันกีฬำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและเยำวชน

ต ำบลกุดน  ำใส ต้ำนยำเสพติด เช่น เงินรำงวัล เงินค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำตกแต่งสถำนที ่

ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำร

ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 

2564) หน้ำที ่107 ล ำดับที ่9



จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 50,000 บำท

โครงกำรสนับสนุนบุคลำกร จัดหำอุปกรณ์หรือวัสดุอื่น ๆ ส ำหรับจัดกำรศึกษำ

 ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ

314,500 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ เช่น เงิน

รำงวัล ของรำงวัล เงินค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำตกแต่งสถำนที ่ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดงำน กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 

และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 2561 

ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่105 ล ำดับที ่3
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เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำส่ือกำรเรียนกำรสอน วัสดุกำรศึกษำและเคร่ืองเล่น

พัฒนำกำรเด็ก ให้แก่ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

กุดน  ำใส จ ำนวน 185 คน ๆ ละ 1,700 บำท ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนตลำด จ ำนสวน 30 คน 

2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนวังเสมำ จ ำนวน 30 คน

3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนกุดน  ำใส จ ำนวน 20 คน

4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนเด่ือ จ ำนวน 35 คน 

5. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนส ำโรงโคก จ ำนวน 30 คน

6. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำแตง จ ำนวน 20 คน

7. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนร่วมมิตร จ ำนวน 20 คน

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 

3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำ

งบประมำณรำยจ่ำยรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่106 ล ำดับที ่7



จ ำนวน

รวม
จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวัน ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 906,500 บำท
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ค่าวัสดุ 1,471,642 บาท

เ- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำจำ้งเหมำประกอบอำหำรกลำงวันศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กขององค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลกดุน  ำใส จ ำนวน 185 คน ๆ ละ 20 บำท จ ำนวน 245 วัน ประกอบด้วย

1. ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบ้ำนตลำด จ ำนสวน 30 คน 

2. ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบ้ำนวังเสมำ จ ำนวน 30 คน

3. ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบ้ำนกดุน  ำใส จ ำนวน 20 คน

4. ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบ้ำนเด่ือ จ ำนวน 35 คน 

5. ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบ้ำนส ำโรงโคก จ ำนวน 30 คน

6. ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบ้ำนท่ำแตง จ ำนวน 20 คน

7. ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กบ้ำนร่วมมิตร จ ำนวน 20 คน

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 

มิถนุำยน 2561 เร่ือง ซักซ้อมแนวทำงกำรจดัท ำงบประมำณรำยจำ่ยรองรับเงินอดุหนุน

ทัว่ไปด้ำนกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกดุน  ำใส 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถงึ 

พ.ศ. 2564) หน้ำที่ 104 ล ำดับที่ 1

ค่ำอำหำรเสริม (นม) 1,471,642 บำท
(1) ค่ำจดัซื ออำหำรเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกดุน  ำใส 

จ ำนวน 200 คน ๆ ละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน เป็นเงิน 383,240 บำท

(2) ค่ำจดัซื ออำหำรเสริม (นม) โรงเรียนประถมศึกษำในพื นทีท่ั ง 7 แห่ง จ ำนวน 568 คน 

ๆ ละ 7.37 บำท จ ำนวน 260 วัน เป็นเงิน 1,088,402 บำท

งบลงทุน 200,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 200,000 บาท
ครุภัณฑ์กำรศึกษำ

เคร่ืองเล่นสนำม 200,000 บำท
- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำจดัซื อเคร่ืองเล่นสนำม ส ำหรับศูนยพ์ฒันำเด็กเล็กขององค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลกดุน  ำใส ตำมรูปแบบและรำยละเอยีดและขอ้ก ำหนดขององค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลกดุน  ำใส

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 

9 มิถนุำยน 2559 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจำ่ยตำมงบประมำณ

ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกดุน  ำใส 4 ปี (พ.ศ. 2561 ถงึ 

พ.ศ. 2564) หน้ำที่ 158 ล ำดับที่ 18



รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

งบเงินอุดหนุน 2,272,000 บาท
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เงินอุดหนุน 2,272,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนกุดน  ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) 348,000 บำท

  เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนกุดน  ำใส (3 พระครูอนุสรณ์) ตำม

โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษำปีที ่6 

จ ำนวน 87 คน อัตรำคนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 วัน ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนำยน 2561

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่104 ล ำดับที ่1

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนเด่ือ 376,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนเด่ือ ตำมโครงกำรสนับสนุนอำหำร

กลำงวันให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษำปีที ่6 จ ำนวน 94 คน อัตรำคนละ 

20 บำท/วัน จ ำนวน 200 วัน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด 

ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561

- เป็นไประเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่104 ล ำดับที ่1



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เ- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนตลำด (ค ำนำยครุรำษฎร์รังสรรค์) 

ตำมโครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษำปีที ่6 

จ ำนวน 123คน อัตรำคนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 วัน ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนำยน 2561

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่104 ล ำดับที ่1

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนตลำด (ค ำนำยครุรำษฎร์รังสรรค์)

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนท่ำแตง 164,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนท่ำแตง ตำมโครงกำรสนับสนุน

อำหำรกลำงวันให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษำปีที ่6 จ ำนวน 41 คน อัตรำ

คนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 วัน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่104 ล ำดับที ่1

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนร่วมมิตร 184,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนร่วมมิตร ตำมโครงกำรสนับสนุน

อำหำรกลำงวันให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษำปีที ่6 จ ำนวน 46 คน อัตรำ

คนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 วัน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่104 ล ำดับที ่1

492,000 บำท
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จ ำนวน

จ ำนวน

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนวังเสมำ (พินิจอนุสรณ์) 452,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนวังเสมำ (พินิจอนุสรณ์) ตำม

โครงกำรสนับสนุนอำหำรกลำงวันให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษำปีที ่6 

จ ำนวน 113 คน อัตรำคนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 วัน ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 

มิถุนำยน 2561

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่104 ล ำดับที ่1

อุดหนุนโรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคก 256,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้ำนส ำโรงโคก ตำมโครงกำรสนับสนุน

อำหำรกลำงวันให้แก่เด็กเล็ก - ประถมศึกษำปีที ่6 จ ำนวน 64 คน อัตรำ

คนละ 20 บำท/วัน จ ำนวน 200 วัน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วน

ทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่104 ล ำดับที ่1
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 738,120 บำท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสาธารณสุข 1,999,940 บาท

งบบุคลากร 1,118,940 บาท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

พนักงำนจ้ำงทัว่ไป สังกัดกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 3 

ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชม จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์บรรทุกขยะ (ทักษะ) จ ำนวน  1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง คนงำนประจ ำรถขยะ จ ำนวน 3 อัตรำ

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิม่ต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำน

จ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทัว่ไป สังกัดกองสำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม

งบด้าเนินงาน 731,000 บาท

ค่าตอบแทน 35,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่

พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองสำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม ทีม่ีสิทธิได้รับตำมระเบียบก ำหนด

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ้า) 1,118,940 บาท

เงินเดือนพนักงำน 278,820 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่พนักงำน ส่วน

ต ำบล สังกัดกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม (นักบริหำรงำน

สำธำรณสุข) จ ำนวน 1 อัตรำ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง เช่น ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ
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จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองสำธำรณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม ทีม่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร และวันหยุดรำชกำร ซ่ึงเป็น

งำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำรปกติ หรืองำนทีไ่ม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ 

ฯลฯค่าใชส้อย 306,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงส ำรวจและขึ นทะเบียนสัตว์ 8,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงส ำรวจและขึ นทะเบียนสัตว์ตำมโครงกำรสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำตำมพระปณิธำนศำสตร์จำรย ์ดร.

สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 80,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึง

มิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น 

ค่ำจ้ำงเหมำฝังกลบบ่อขยะ ขุดบ่อขยะ ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนำคม 2561 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค และ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 

ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกค่ำจ้ำงเหมำบริกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม 

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำต่ำง ๆ ค่ำพำหนะ ค่ำเบี ย

เลี ยงเดินทำง ค่ำเช่ำทีพ่ัก หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรเดินทำงไป

รำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง 

สังกัดกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม



จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 100,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้ำอี  เคร่ืองปรับอำกำศ รถยนต์บรรทุกขยะ เคร่ืองพ่น

หมอกควัน ฯลฯ

ค่าวัสดุ 390,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ แฟ้ม น  ำยำลบ

ค ำผิด ลวดเย็บกระดำษ แบบพิมพ ์ฯลฯ

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เช่น ครำด บุง๋กี๋ ไม้กวำด เข่ง ถังน  ำ 

ถังขยะ ถุงด ำใส่ขยะ ฯลฯ

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น  ำมันเชื อเพลิง 

น  ำมันเคร่ือง น  ำมันจำรบ ีฯลฯ ส ำหรับรถยนต์บรรทุกขยะ  เคร่ืองพ่น

หมอกควัน รวมถึงครุภัณฑ์ทีข่อยืมมำจำกหน่วยงำนอื่นเพือ่ใช้ในภำรกิจ

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 150,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์เช่น ค่ำแอลอกอฮอล์ 

ออกซิเจน น  ำยำต่ำง ๆ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ทำงกำรแพทย ์ถุงมือ 

กระดำษกรอง เคร่ืองมือวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์วัคซีนป้องกันและ

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำโดยจัดสรรตำมจ ำนวนประชำกรสุนัข แมว ทั งทีม่ี

เจ้ำของและไม่มีเจ้ำของ ทรำยอะเบท น  ำยำพ่นยุง ฯลฯ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น ป้ำยไวนิล กระดำษเขียน

โปสเตอร์ พูก่ันและสี ฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภำพ รูปสีหรือขำวด ำทีไ่ด้

จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ฯลฯ

วัสดุเคร่ืองแต่งกำย 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเคร่ืองแต่งกำย เช่น รองเท้ำบุช ชุดในกำรปฏิบัติหน้ำที่

เกี่ยวกับงำนด้ำนสำธำรณสุข หน้ำกำก ถุงมือ ฯลฯ
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จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

g- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงรถบรรทุกขยะ เช่น กำรเปล่ียนปะผุ ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และบ ำรุงรักษำ

รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ค่าครุภัณฑ์

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง 

แป้นพิมพ ์เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ

150,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงกำรปรับปรุงรถบรรทุกขยะ 150,000 บำท

150,000 บาทงบลงทุน
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรชุมชนร่วมใจ สร้ำงเสริม

ไอโอดีน เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร 

ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที ่ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 

ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำ 121 ล ำดับที ่4

20,000

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้ำ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำตกแต่ง

สถำนที ่ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 

ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำ 120 ล ำดับที ่1

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 30,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุม

โรคไข้เลือดออก เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำตกแต่ง

สถำนที ่ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 

ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำ 120 ล ำดับที ่2

โครงกำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ 40,000 บำท

โครงกำรชุมชนร่วมใจ สร้ำงเสริมไอโอดีน บำท

120,000 บาท
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งบด้าเนินงาน

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่าใชส้อย 120,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 518,000 บาท



จ ำนวน

รวม
รวม

จ ำนวน

โครงกำรสร้ำงและพัฒนำทีมพ่นเคมีควบคุมโรค 30,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงและพัฒนำทีมพ่นเคมี

ควบคมโรค เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำตกแต่ง

สถำนที ่ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 

ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำ 123 ล ำดับที ่10

งบลงทุน 118,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ 118,000 บาท

g- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซื อเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 

59,000 บำท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี 

1. ปริมำณกำรฉีดพ่นยำไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตรต่อชั่วโมง

2. ถังบรรจุน  ำยำไม่น้อยกว่ำ 6 ลิตร

3. ก ำลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่ำ 25 แรงม้ำ

- เป็นไปตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 

9 มิถุนำยน 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 

ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่140 ล ำดับที ่15 

ครุภัณฑ์กำรเกษตร
เคร่ืองพ่นหมอกควัน 118,000 บำท
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รวม

รวม

จ ำนวน
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เงินอุดหนุน 280,000 บาท

เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข 280,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนเพือ่ขับเคล่ือน

โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข ในกิจกรรมต่ำง ๆ ให้มีควำม

เหมำะสมกับปัญหำและบริบทของพื นทีข่องแต่ละหมู่บ้ำน จ ำนวน 14 

หมู่บ้ำน ๆ ละ 20,000 บำท เพือ่ให้หมู่บ้ำนในต ำบลกุดน  ำใสด ำเนิน

กิจกรรมตำมโครงกำรตำมแนวทำงพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขฯ ตำม

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 

มิถุนำยน 2561 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่แติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1)  หน้ำที ่50 

ล ำดับที ่1

งบเงินอุดหนุน 280,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติรำชกำรนอกเวลำรำชกำร ให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัด กองสวัสดิกำรสังคม ทีม่ำ

ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร และวันหยุดรำชกำร ซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วนนอก

เวลำรำชกำรปกติ หรืองำนทีไ่ม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ ฯลฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 1,100,020 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ้า) 935,220 บาท

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 29,800 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัด 

กองสวัสดิกำรสังคม และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำม

ระเบียบ

งบบุคลากร 935,220 บาท
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เงินเดือนพนักงำน 669,780 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่พนักงำน

ส่วนต ำบล สังกัด กองสวัสดิกำรสังคม จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม (นักบริหำรงำนสวัสดิกำร

สังคม) จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง นักพัฒนำชุมชน จ ำนวน 1 อัตรำ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง เช่น ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ฯลฯ
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 223,440 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ สังกัด

กองสวัสดิกำรสังคม จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนำชุมชน จ ำนวน 1 อัตรำ

งบด้าเนินงาน 164,800 บาท

ค่าตอบแทน 64,800 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่

พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองสวัสดิกำรสังคม ทีม่ีสิทธิ

ได้รับตำมระเบียบทีก่ ำหนด

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท



รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ค่าใชส้อย 60,000 บาท
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รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 7,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยโดยให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งซ่ึงมิใช่เป็น

กำรประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น ค่ำจ้ำง

เหมำอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

ค่ำถ่ำยเอกสำร และเย็บเล่ม 3,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้ำปกหนังสือ หรือเอกสำร

รูปเล่มอื่นใด

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม 

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำต่ำง ๆ ค่ำพำหนะ ค่ำเบี ย

เลี ยงเดินทำงไปรำชกำร ค่ำเช่ำทีพ่ัก หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำร

เดินทำงไปรำชกำร หรือไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล และ

พนักงำนจ้ำง สังกัด กองสวัสดิกำรสังคม

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ์ ตู้ โต๊ะ เก้ำอี  เคร่ืองปรับอำกำศ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 40,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ แฟ้ม ตรำยำง 

น  ำยำลบค ำผิด ลวดเย็บกระดำษ แบบพิมพ ์ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกส ำหรับ

เคร่ืองพิมพ ์แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ ์เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน
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แผนงานเคหะและชมุชน

งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน 1,948,140 บาท

ข้อบญัญัติ เร่ือง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562                                                                                111

งบบุคลากร 994,140 บาท

เงินเดอืน (ฝ่ายประจ้า) 994,140 บาท

เงินเดือนพนักงำน 669,180 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปีให้แก่พนักงำน

ส่วนต ำบล สังกัดกองช่ำง จ ำนวน  2 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง) จ ำนวน  1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง นำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ

เงินประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินประจ ำต ำแหน่ง เช่น ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง ฯลฯ

ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 234,960 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ให้แก่พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ 

สังกัด กองช่ำง จ ำนวน 2 ต ำแหน่ง

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ จ ำนวน 1 อัตรำ

- ต ำแหน่ง ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 อัตรำ

เงินเพิม่ต่ำง ๆของพนักงำนจ้ำง 48,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินเพิม่กำรครองชีพชั่วครำว เงินเพิม่ต่ำง ๆ ให้แก่พนักงำน

จ้ำงตำมภำรกิจ สังกัดกองช่ำง
งบด้าเนินงาน 854,000 บาท

ค่าตอบแทน 131,000 บาท

ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ แก่

พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองช่ำง ทีม่ีสิทธิได้รับตำม

ระเบียบก ำหนด

ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ให้แก่

พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองช่ำง ทีม่ำปฏิบัติงำนนอก

เวลำรำชกำร และวันหยุดรำชกำร ซ่ึงเป็นงำนเร่งด่วนนอกเวลำรำชกำร

ปกติ หรืองำนทีไ่ม่อำจท ำในเวลำรำชกำรได้ ฯลฯ



จ ำนวน

จ ำนวน
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ค่ำเช่ำบ้ำน 36,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำเช่ำบ้ำนให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัดกองช่ำง ซ่ึงมีสิทธิ

เบิกค่ำเช่ำบ้ำนได้ตำมระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 60,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล สังกัด

กองช่ำง และผู้มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตรได้ตำมระเบียบฯ

ค่าใชส้อย 253,000 บาท

รำยจ่ำยเพือ่ให้ได้มำซ่ึงบริกำร

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 40,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยเพือ่ให้ผู้รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซ่ึง

มิใช่เป็นกำรประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้ำงครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้ำง เช่น 

ค่ำจ้ำงเหมำสูบน  ำ ค่ำจ้ำงเหมำอื่น ๆ ทีจ่ ำเป็น ฯลฯ

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรดูแลสวนสำธำรณะ 108,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติหน้ำทีดู่แลสวนสำธำรณะ 

ตัดหญ้ำ และตัดแต่งบ ำรุงรักษำต้นไม ้พันธุไ์ม้ต่ำง ๆ ตำมหนังสือ

กระทรวงมหำดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2561 

เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำใช้จ่ำยประกอบกำรพิจำรณำงบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำปีในลักษณะค่ำใช้สอย วัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภคและ

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนมำก ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 

ธันวำคม 2559 เร่ือง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้งเหมำบริกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่ำถ่ำยเอกสำร และเย็บเล่ม 5,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำถ่ำยเอกสำร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้ำปกหนังสือ หรือเอกสำร

รูปเล่มอื่นใด

ค่ำรังวัดทีส่ำธำรณประโยชน์ 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำรังวัดตรวจสอบทีส่ำธำรณประโยชน์ หรือชี แนวเขต เพือ่

คุ้มครองป้องกัน ภำยในเขตต ำบลกุดน  ำใส
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รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 30,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร โดยจ่ำยเป็นค่ำธรรมเนียม 

ค่ำลงทะเบียนในกำรฝึกอบรม กำรประชุมสัมมนำต่ำง ๆ ค่ำพำหนะ ค่ำเบี ย

เลี ยง ค่ำเช่ำทีพ่ัก หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นทีจ่ ำเป็นในกำรเดินทำงไปรำชกำร หรือ

ไปอบรมสัมมนำของพนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำง สังกัดกองช่ำง

ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกณ์ ตู้ โต๊ะ เก้ำอี  เคร่ืองปรับอำกำศ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ฯลฯ

ค่าวัสดุ 470,000 บาท

วัสดุส ำนักงำน 20,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน เช่น กระดำษ ปำกกำ ดินสอ แฟ้ม ตรำยำง 

น  ำยำลบค ำผิด ลวดเย็บกระดำษ แบบพิมพ ์ฯลฯ

วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 120,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุเช่น หลอดไฟฟ้ำ ปล๊ักไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ 

สวิทช์ไฟฟ้ำ ถ่ำยไฟฉำย บำลลำส แผงวงจร ฯลฯ
วัสดุก่อสร้ำง 200,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุก่อสร้ำง เช่น ไม้ต่ำง ๆ สี ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื อง 

สังกะสี ทรำย หิน ดินลูกรัง แผ่นเหล็ก เสำเหล็ก เหล็กเส้น สว่ำน เล่ือย 

จอบ เสียม มีดถำงหญ้ำ ขอตัดกิ่งไม ้ฯลฯ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยำงนอก ยำง

ใน หัวเทียน ฯลฯ

วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน เช่น น  ำมันเบนซิน น  ำมันดีเซล 

น  ำมันเคร่ือง ฯลฯ

วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 10,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ เช่น กระดำษเขียนโปสเตอร์ พูก่ัน

และสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภำพ ภำพถ่ำยดำวเทียม รูปสี

หรือขำวด ำทีไ่ด้จำกกำรล้ำง อัด ขยำย ฯลฯ



จ ำนวน

รวม

รวม

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 บำท
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เพือ่จ่ำยเป็นค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกเติม

เคร่ืองพิมพ ์แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ ์เมำส์ แผ่นหรือจำนบันทึกข้อมูล 

เมนบอร์ด เมมโมร่ีชิป ฯลฯ

งบลงทุน 100,000 บาท

ค่าครุภัณฑ์ 50,000 บาท

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงกำรปรับปรุงรถยนต์ 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน กต 1356 ชัยภูม ิ 

เช่น กำรปะผุ ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และบ ำรุงรักษำ

รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่157 ล ำดับที ่12

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท

ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอก

เพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำงค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำน เพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนทีจ่่ำยให้แก่เอกชน นิติบุคคล

หรือบุคคลภำยนอกเพือ่ให้ได้มำซ่ึงส่ิงก่อสร้ำง

- เป็นไปตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนมำก ที ่มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันนที่ 9 มิถุนำยน 2558 เร่ือง กำรปรับปรุงหลักกำร

จ ำแนกประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

บาท

งบด้าเนินงาน 130,000 บาท

ค่าใชส้อย 80,000

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานก้าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 230,000 บาท

โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรก ำจัดขยะและรักษำส่ิงแวดล้อม 30,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำร

ก ำจัดขยะและรักษำส่ิงแวดล้อม เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที ่ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 

ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำ 131 ล ำดับที ่1

โครงกำรสร้ำงพลังชุมชนคัดแยกเพือ่ลดปัญหำขยะ 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำงพลังชุมชนคัดแยกเพือ่

ลดปัญหำขยะ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำตกแต่ง

สถำนที ่ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 

ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำ 128 ล ำดับที ่3

ค่าวัสดุ 50,000 บาท

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 50,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นค่ำจัดซื อถังขยะ ฯลฯ
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รวม

รวม

จ ำนวน

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมบ่อขยะในต ำบลกุดน  ำใส จ ำนวน 2 แห่ง 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญบัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี(พ.ศ. 2561 

ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่129 ล ำดับที ่5

ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

บาท

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซ่มบ่อขยะในต ำบลกุดน  ำใส 100,000 บำท

งบลงทุน 100,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 100,000
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รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชมุชน 370,000 บาท

งบด้าเนินงาน 370,000 บาท

ค่าใชส้อย 370,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรครอบครัวคุณธรรมน ำสังคมไทยเข้มแข็ง (พำลูกจูงหลำนเข้ำวัด) 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรครอบครัวคุณธรรมน ำ

สังคมไทยเข้มแข็ง (พำลูกจูงหลำนเข้ำวัด) เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม 

ยำนพำหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่98 ล ำดับที ่18

โครงกำรครอบครัวสัมพันธ์ เสริมสร้ำงควำมรักควำมอบอุ่นในครอบครัว 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรครอบครัวสัมพันธ ์

เสริมสร้ำงควำมรักควำมอบอุ่นในครอบครัว เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำง

และเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม 

ยำนพำหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่98 ล ำดับที ่17
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จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวนโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว 

ต ำบลกุดน  ำใส

20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ควำมรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัวต ำบลกุดน  ำใส เช่น ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่

ฝึกอบรม ยำนพำหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่96 ล ำดับที ่7 

10,000 บำท

โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ 20,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของ

ชำติ เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำ

ป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้

และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่115 ล ำดับที ่13

g- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประชำสัมพันธ์เพือ่รณรงค์

แก้ไขปัญหำยำเสพติด เช่น ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำป้ำย 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในจัดงำน กำร

จัดกำรแข่งขันกีฬำ และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่118 ล ำดับที ่3

โครงกำรประชำสัมพันธ์เพือ่รณรงค์แก้ไขปัญหำยำเสพติด



จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพผู้สูงอำยุต ำบลกุดน  ำใส 20,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมอำชีพผู้สูงอำยุ

ต ำบลกุดน  ำใส เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

2145 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 หนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกรำคม 

2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้ำที ่95 ล ำดับที ่1

โครงกำรฝึกอำชีพและสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอำชีพต ำบลกุดน  ำใส 100,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอำชีพและสนับสนุน

ส่งเสริมกลุ่มอำชีพต ำบลกุดน  ำใส เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและ

เคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและ

อุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ค่ำ

ยำนพำหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

2145 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 หนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกรำคม 

2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้ำที ่95 ล ำดับที ่4



จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนอำชีพในชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับต ำบล

30,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนอำชีพ

ในชุมชนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงระดับต ำบล เช่น ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่

ฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

2145 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 หนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกรำคม 

2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่95 ล ำดับที ่2 

โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพสตรีต ำบลกุดน  ำใส 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพสตรี

ต ำบลกุดน  ำใส เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ค่ำยำนพำหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  

ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำ

รับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่95 ล ำดับที ่3



จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 10,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพชีวิตผู้พิกำร

และผู้ด้อยโอกำส เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ยำนพำหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

2145 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 หนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกรำคม 

2561 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่96 ล ำดับที ่9 

โครงกำรส่งเสริมนวดแผนไทยให้แก่ประชำชนในต ำบลกุดน  ำใส 50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมนวดแผนไทยให้แก่

ประชำชนในต ำบลกุดน  ำใส เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำ

สมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

2145 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 หนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกรำคม 

2561 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที ่35 

ล ำดับที ่2 



จ ำนวน

จ ำนวน บำท

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพ ผู้สูงอำย/ุผู้พิกำร ในกำรดูแลสุขภำวะ

และสภำวะจิตทีดี่

10,000 บำท
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- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ

ศักยภำพ ผู้สูงอำย/ุผู้พิกำร ในกำรดูแลสุขภำวะและสภำวะจิตทีดี่ เช่น 

ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำย

โครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และ

กำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ยำนพำหนะ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

2145 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 หนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกรำคม 

2561 

เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้ำที ่96 ล ำดับที ่8 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอบรมแกนน ำผู้สูงอำยุต ำบลกุดน  ำใส 20,000

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมสุขภำพและอบรม

แกนน ำผู้สูงอำยุต ำบลกุดน  ำใส เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพือ่ช่วยเหลือ

ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 

2145 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560 หนังสือกรมส่งเสริม

กำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกรำคม 

2561

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564)  หน้ำที ่97 ล ำดับที ่10
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โครงกำรอบรมสร้ำงทัศนคติและจิตส ำนึกทีดี่งำมในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำง

สมำนฉันท์

20,000 บำท

g- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมสร้ำงทัศนคติและ

จิตส ำนึกทีดี่งำมในกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท ์เช่น ค่ำอำหำร 

ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ 

เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนที่

ฝึกอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่115 ล ำดับที ่14



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

งบด้าเนินงาน 10,000 บาท

ค่าใชส้อย 10,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรจัดงำนกีฬำวันออกก ำลังกำย (Challenge Day) 10,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรจัดงำนกีฬำวันออกก ำลังกำย 

(Challenge Day) เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำตอบแทน ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำตกแต่งสถำนที ่ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 ระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน กำรจัดกำร

แข่งขันกีฬำและกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่111 ล ำดับที ่25
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรประเพณีลอยกระทง

ค่าใชส้อย 70,000 บาท

70,000 บาท

งบด้าเนินงาน 70,000 บาท

50,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรประเพีลอยกระทง เช่น เงิน

รำงวัล เงินค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำตกแต่งสถำนที ่ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่112 ล ำดับที ่2

โครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยำวชนเสริมสร้ำงพัฒนำจิต 20,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

เยำวชนเสริมสร้ำงพัฒนำจิต เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม 

ค่ำสมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่113 ล ำดับที ่5



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน
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โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนท่ำแตง หมู่ที ่7 150,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยสมบูรณ์ 

ประสม ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 50.00 เมตร หน้ำ 0.15 

เมตร หรือมีพื นทีค่อนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่ำ 250.00 ตำรำงเมตร ตำม

แบบมำตรฐำนงำนทำงที ่ทถ. 2-203 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรและป้ำย

ประชำสัมพันธ์โครงกำรอย่ำงละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที ่6 

ล ำดับที ่7

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื นฐาน 2,810,000 บาท

งบลงทุน 2,810,000 บาท

ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 2,810,000 บาท

อำคำรต่ำง ๆ

โครงกำรก่อสร้ำงทีจ่อดรถยนต์ 200,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงทีจ่อดรถยนต์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล          

กุดน  ำใส ตำมรูปแบบรำยกำรทีอ่งค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใสก ำหนด

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่80 ล ำดับที ่105

ค่ำก่อสร้ำงส่ิงสำธำรณูปโภค



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน
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g- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยหน้ำ อบต. เก่ำ

ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 50.00 เมตร หน้ำ 0.15 เมตร หรือ

มีพื นทีค่อนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่ำ 250.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบ

มำตรฐำนงำนทำงที ่ทถ. 2-203 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรและป้ำย

ประชำสัมพันธ์โครงกำรอย่ำงละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที ่29 

ล ำดับที ่81

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนวังเสมำ หมู่ที ่2 150,000 บำท

โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนห้วยเป้ง หมู่ที ่9 150,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทีท่ ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน

 - นำยสมัย ลำภเกิด ขนำดผิวจรำจรกว้ำง 5.00 เมตร ยำว 50.00 เมตร 

หน้ำ 0.15 เมตร หรือมีพื นทีค่อนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่ำ 250.00 ตำรำง

เมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำงที ่ทถ. 2-203 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำร

และป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรอย่ำงละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่66 ล ำดับที ่25

โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนเด่ือ หมู่ที ่5 150,000 บำท

เ- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั น 3 สำยบ้ำน

นำยแสวง ชำติวิเศษ ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 0.40 x 1.00 เมตร จ ำนวน 70 

ท่อน กอ่สร้ำงบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 0.80 x 0.80 เมตร จ ำนวน 8 

บ่อ ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองเลขที่ ท2-03 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำร

และป้ำยประชำสัมพนัธ์โครงกำรอยำ่งละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 

2537 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกดุน  ำใส 4 ปี (พ.ศ. 

2561 ถงึ พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที ่6 ล ำดับที ่5



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

ข้อบญัติ เร่ือง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562                                                                                128

โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนส ำโรงโคก หมู่ที ่ 150,000 บำท
g- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั น 3 สำยบ้ำน  

นำงทองม้วน ค ำแดง ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 0.40 x 1.00 เมตร จ ำนวน      

70 ท่อน กอ่สร้ำงบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 0.80 x 0.80 เมตร จ ำนวน 

8 บ่อ ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองเลขที่ ท2-03 พร้อมติดตั งป้ำย

โครงกำรและป้ำยประชำสัมพนัธ์โครงกำรอยำ่งละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 

2537 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกดุน  ำใส 4 ปี (พ.ศ. 

2561 ถงึ พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที ่9 ล ำดับที ่14

โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนตลำด     

หมู่ที ่13

150,000 บำท

เ- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั น 3 สำยบ้ำน

นำงจรรยำ รักตลำด ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 0.40 x 1.00 เมตร จ ำนวน 70 

ท่อน กอ่สร้ำงบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 0.80 x 0.80 เมตร จ ำนวน 8 

บ่อ ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองเลขที่ ท2-03 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำร

และป้ำยประชำสัมพนัธ์โครงกำรอยำ่งละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 

2537 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกดุน  ำใส 4 ปี (พ.ศ. 

2561 ถงึ พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที ่8 ล ำดับที ่13

โครงกำรวำงท่อระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำนตลำด หมู่ที ่1 150,000 บำท

g- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำวำงท่อระบำยน  ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั น 3 สำยบ้ำน

นำยทองใบ มีใส ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 0.40 x 1.00 เมตร จ ำนวน 70 ท่อน 

กอ่สร้ำงบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 0.80 x 0.80 เมตร จ ำนวน 8 บ่อ 

ตำมแบบมำตรฐำนกรมกำรปกครองเลขที่ ท2-03 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำร

และป้ำยประชำสัมพนัธ์โครงกำรอยำ่งละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 

2537 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกดุน  ำใส 4 ปี (พ.ศ. 

2561 ถงึ พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที ่5 ล ำดับที ่1



จ ำนวน

จ ำนวน
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ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงทีดิ่นและส่ิงก่อสร้ำง

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน         

บ้ำนกุดน  ำใส หมู่ที ่3

150,000 บำท

g- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน นำย

เซำ เขียววิไล โดยท ำกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัตถ์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 

4.00 เมตร ยำว 125.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร หรือมีพื นทีเ่สริมผิวแอส

ฟัตถ์ไม่น้อยกว่ำ 500.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง ทช. 

2-303/45 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรอย่ำง

ละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที ่5 

ล ำดับที ่3

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน            

บ้ำนดอนเกษตร หมู่ที ่11

150,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใน

หมู่บ้ำน บ้ำนดอนเกษตร หมู่ที ่11 โดยท ำกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัตถ์ติ

กคอนกรีต ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 125.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร 

หรือมีพื นทีเ่สริมผิวแอสฟัตถ์ไม่น้อยกว่ำ 500.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบ

มำตรฐำนงำนทำง ทช. 2-303/45 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรและป้ำย

ประชำสัมพันธ์โครงกำรอย่ำงละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564)



จ ำนวน

จ ำนวน
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g- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยปำก

ทำงเข้ำหมู่บ้ำน โดยท ำกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัตถ์ติกคอนกรีต ขนำด

กว้ำง 4.00 เมตร ยำว 125.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร หรือมีพื นทีเ่สริมผิว

แอสฟัตถ์ไม่น้อยกว่ำ 500.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง 

ทช. 2-303/45 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร

อย่ำงละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง หน้ำที ่8       ล ำดับที ่12

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน           

บ้ำนโพธิท์อง หมู่ที ่12

150,000 บำท

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน          

บ้ำนร่วมมิตร หมู่ที ่8

150,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยทำงเข้ำ

หมู่บ้ำน โดยท ำกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัตถ์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 5.00 

เมตร ยำว 100.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร หรือมีพื นทีเ่สริมผิวแอสฟัตถ์ไม่

น้อยกว่ำ 500.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง ทช. 

2-303/45 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรอย่ำง

ละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1)     หน้ำที ่7 

ล ำดับที ่8



จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนวังวัด 

หมู่ที ่4

150,000 บำท
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เ- เพือ่จำ่ยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำนนำยถำวร 

เบ้ำจตุัรัส โดยท ำกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟตัถติ์กคอนกรีต ขนำดกว้ำง 4.00 

เมตร ยำว 125.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร หรือมีพื นทีเ่สริมผิวแอสฟตัถไ์ม่น้อย

กว่ำ 500.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง ทช. 2-303/45 พร้อม

ติดตั งป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพนัธ์โครงกำรอยำ่งละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 

2537 แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพฒันำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกดุน  ำใส 4 ปี (พ.ศ. 

2561 ถงึ พ.ศ. 2564) หน้ำที ่73 ล ำดับที ่65

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน        บ้ำน

ส ำโรงโคก หมู่ที ่6

150,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำยบ้ำน  

นำยบรรจง ชำติชนะ โดยท ำกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัตถ์ติกคอนกรีต 

ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 125.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร หรือมีพื นที่

เสริมผิวแอสฟัตถ์ไม่น้อยกว่ำ 500.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำน

ทำง ทช. 2-303/45 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์

โครงกำรอย่ำงละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที ่6 

ล ำดับที ่6



จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภำยในหมู่บ้ำน บ้ำนเหนือ

 หมู่ที ่10

150,000 บำท
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เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            สำย

กลำงบ้ำน โดยท ำกำรเสริมผิวจรำจรแอสฟัตถ์ติกคอนกรีต ขนำดกว้ำง 

4.00 เมตร ยำว 125.00 เมตร หนำ 0.04 เมตร หรือมีพื นทีเ่สริมผิวแอส

ฟัตถ์ไม่น้อยกว่ำ 500.00 ตำรำงเมตร ตำมแบบมำตรฐำนงำนทำง ทช. 

2-303/45 พร้อมติดตั งป้ำยโครงกำรและป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำรอย่ำง

ละ 1 ป้ำย

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เต่ิมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1)     หน้ำที ่7 

ล ำดับที ่10

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน  ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ 150,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงสถำนีสูบน  ำด้วยพลังงำนไฟฟ้ำบ้ำนโพธิท์อง หมู่

ที ่12 เช่น งำนปรับปรุงซ่อมแซมสถำนีสูบน  ำ เคร่ืองสูบน  ำ ระบบท่อส่งน  ำ 

ระบบไฟฟ้ำ ฯลฯ 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1) หน้ำที ่12 

ล ำดับที ่25

โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร 360,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร เช่น อำคำรทีท่ ำกำรองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส อำคำรหอประชุม อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  ป้อม

ยำม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิม่เติมถึง (ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) เพิม่เติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับที ่1)   หน้ำที ่48 

ล ำดับที ่1



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

ข้อบญัญัติ เร่ือง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2562                                                                                133

งานส่งเสริมการเกษตร 90,000 บาท

งบด้าเนินงาน 90,000 บาท

ค่าใชส้อย 90,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

โครงกำรส่งเสริมกำรใช้จุลินทรีย์ย่อยสลำยตอซังข้ำว 40,000 บำท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมกำรใช้จุลินทรีย์ย่อย

สลำยตอซังข้ำว เช่น ค่ำอำหุำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำสมนำคุณ

วิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ ค่ำใช้จ่ำย

เกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่101 ล ำดับที ่6

โครงกำรอบรมท ำปุย๋หมักและปุย๋ชีวภำพเพือ่ผลผลิตทำงกำรเกษตร 25,000 บำท

แผนงานการเกษตร

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินอบรมท ำปุย๋หมักและปุย๋ชีวภำพเพือ่

ผลผลิตทำงกำรเกษตร เช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำ

สมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่100 ล ำดับที ่2
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บาท

งบด้าเนินงาน 40,000 บาท

- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรอบรมป้องกันและก ำจัด

แมลงศัตรูพืชโดยชีววิถ ีเช่น ค่ำอำหำร ค่ำอำหำรว่ำงและเคร่ืองด่ืม ค่ำ

สมนำคุณวิทยำกร ค่ำป้ำยโครงกำร ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ์ 

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรตกแต่งสถำนทีฝึ่กอบรม ฯลฯ 

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม

และกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่100 ล ำดับที ่3

ค่าใชส้อย 40,000 บาท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรทีไ่ม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ

งานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 40,000

โครงกำรเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชำติ 20,000 บำท

โครงกำรอบรมป้องกันและก ำจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิถี 25,000 บำท

โครงกำรรักน  ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน 20,000 บำท

g- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฉลิมพระเกียรติแม่ของ

แผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชำติ เช่น ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่

จ ำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่131 ล ำดับที ่2

เ- เพือ่จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินโครงกำรเฉลิมพระเกียรติแม่ของ

แผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชำติ เช่น ค่ำตกแต่งสถำนที ่ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ที่

จ ำเป็น ฯลฯ

- เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่131 ล ำดับที ่3
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เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุ 15,000,000 บำท

g- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี ยยังชีพผู้สูงอำยุในเขตองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลกุดน  ำใส ทีม่ีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย

ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2560 (ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำร

เบี ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประมำณกำรเพิม่เติม)

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี (พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่97 ล ำดับที ่14

เบี ยยังชีพคนพิกำร 5,000,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เบี ยยังชีพคนพิกำรและทุพพลภำพในเขต

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส ทีม่ีสิทธิและคุณสมบัติครบถ้วนตำม

หลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเบี ย

ควำมพิกำรให้คนพิกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 

2559 (ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศเพือ่กำรจัดกำรเบี ยยังชีพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และประมำณกำรเพิม่เติม) ตำมประกำศรำยชื่อผู้มี

สิทธิขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี (พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่98 ล ำดับที ่15

แผนงานงบกลาง
งบกลาง 21,012,058 บาท

งบกลาง 21,012,058 บาท

งบกลาง 21,012,058 บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 220,000 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตรำร้อยละ 5 ของ

ค่ำตอบแทนของพนักงำนจ้ำงทั งหมด ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม 

พ.ศ. 2553 และหนังสือส ำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุ่ด ที ่

มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2557
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ส ำรองจ่ำย 422,058 บำท

เพือ่จ่ำยเป็นเงินส ำรองจ่ำยในกิจกำรทีไ่ม่สำมำรถคำดได้ล่วงหน้ำ กรณี

จ ำเป็นเร่งด่วน เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วำตภัย ฯลฯ หรือกรณีตั งงบประมำณ

รำยจ่ำยไม่เพียงพอจ่ำยตำมควำมเหมำะสมโดยได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำร

ท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที ่3 พ.ศ. 

2543 หมวด 2 ข้อ 19

รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 120,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองุทนระบบหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น

หรือพื นที่ ตำมประกำศคณะกรรมกำรหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ เร่ือง 

กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เพือ่สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิ่น

หรือพื นที่ พ.ศ. 2537 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขที่

ได้รับจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ และหนังสือส่ังกำรกรม

ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 

10 พฤศจิกำยน 2552 เร่ือง กำรด ำนเนินงำนกองทุนหลักประกันสุขภำพ 

หนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที่ 

26 กรกฎำคม 2554 

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี(พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่145 ล ำดับที ่2

เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 50,000 บำท

เ- เพือ่จ่ำยเป็นเบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทีแ่พทย์รับรองและได้ท ำกำรวินิจฉัย

แล้ว น ำมำจำกแผนพัฒนำส่ีป ีพ.ศ. 2561-2564 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ด้ำนสังคม แนวทำงที ่3.2 แนวทำงกำรพัฒนำเสริมสร้ำง ดูแลและจัด

สวัสดิกำรทำงสังคมแก่คนทุกวัย และสงเครำะห์ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนและ

ยำกไร้ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพือ่

กำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

- เป็นไปตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน  ำใส 4 ป ี (พ.ศ. 

2561 ถึง พ.ศ. 2564) หน้ำที ่98 ล ำดับที ่16



จ ำนวน

เพือ่จ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(กบท.) ซ่ึงตั งจ่ำยในอัตรำร้อยละ 1 ของรำยได้ ทีไ่ม่รวมพันธบัตร เงินกู้ 

เงินทีม่ีผู้อุทิศให้ หรือเงินอุดหนุน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ตำม

พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ฉบับที ่7) พ.ศ. 

2548 และกฎกระทรวง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2542 ออกตำมควำมใน

พระรำชบัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500

เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 200,000 บำท
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องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน ้าใส
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป

อ้าเภอ จัตรุัส   จังหวัดชยัภูมิ
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