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ส่วนที่ 1 

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 

อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 
                บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใสอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใสจึงขอช้ีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,114,197.24 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จํานวน 9,888,998.10 บาท 
   1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,607,895.27 บาท 
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จาํนวน 1 โครงการ รวม 697.30 บาท 
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 664,327.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
  (1) รายรบัจริง จํานวน 44,021,734.15 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จํานวน 91,173.52 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 282,144.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 60,990.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจดัสรร จํานวน 15,182,640.58 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 28,404,786.05 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 122,826.00 บาท 
  (3) รายจ่ายจริง จํานวน 36,070,807.97 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จํานวน 16,997,106.00 บาท 
   งบบุคลากร จํานวน 10,200,893.00 บาท 
   งบดําเนินงาน จํานวน 6,797,188.97 บาท 
   งบลงทุน จํานวน 363,800.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จํานวน 95,000.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,616,820.00 บาท 
  (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 122,826.00 บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จาํนวน 6,204,067.35 บาท 
  (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จาํนวน 0.00 บาท 
  (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส 
อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 

 
 รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 322,923.52 470,000.00 310,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 363,118.50 340,100.00 327,600.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 221,058.61 200,000.00 200,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 68,998.00 20,000.00 40,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 976,098.63 1,030,100.00 877,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดภาษีจดัสรร 21,714,130.92 19,455,200.00 18,002,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,714,130.92 19,455,200.00 18,002,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,767,276.28 34,740,369.00 39,943,734.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31,767,276.28 34,740,369.00 39,943,734.00 

รวม 54,457,505.83 55,225,669.00 58,823,334.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส 
อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 

 
 รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 322,923.52 470,000.00 310,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 363,118.50 340,100.00 327,600.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 221,058.61 200,000.00 200,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 68,998.00 20,000.00 40,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 976,098.63 1,030,100.00 877,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดภาษีจดัสรร 21,714,130.92 19,455,200.00 18,002,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,714,130.92 19,455,200.00 18,002,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 31,767,276.28 34,740,369.00 39,943,734.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31,767,276.28 34,740,369.00 39,943,734.00 

รวม 54,457,505.83 55,225,669.00 58,823,334.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญตั ิ

เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส 

อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,236,841 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,471,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 10,604,897 

  แผนงานสาธารณสุข 2,362,320 

  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 977,800 

  แผนงานเคหะและชุมชน 1,930,680 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 490,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 270,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,097,000 

  แผนงานการเกษตร 160,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 23,222,796 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 58,823,334 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส 

อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

    งาน 
งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 

งบ   

งบบุคลากร 6,679,801 1,329,740 8,009,541 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,920,436 0 2,920,436 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,759,365 1,329,740 5,089,105 

งบด าเนินงาน 3,447,000 695,000 4,142,000 

    ค่าตอบแทน 345,000 210,000 555,000 
    ค่าใช้สอย 1,897,000 315,000 2,212,000 
    ค่าวัสดุ 600,000 120,000 720,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 605,000 50,000 655,000 
งบลงทุน 1,010,000 23,300 1,033,300 
    ค่าครุภัณฑ์ 1,010,000 23,300 1,033,300 
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 20,000 
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 
งบเงินอุดหนุน 32,000 0 32,000 
    เงินอุดหนุน 32,000 0 32,000 
                              รวม 11,188,801 2,048,040 13,236,841 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    งาน 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 

งบ   

งบด าเนินงาน 411,000 411,000 
    ค่าใช้สอย 260,000 260,000 
    ค่าวัสดุ 151,000 151,000 
งบลงทุน 3,010,000 3,010,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 3,010,000 3,010,000 

งบรายจ่ายอ่ืน 50,000 50,000 

    รายจ่ายอื่น 50,000 50,000 
                              รวม 3,471,000 3,471,000 
 

แผนงานการศึกษา 

    งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 

งบ   

งบบุคลากร 4,125,580 0 4,125,580 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,125,580 0 4,125,580 
งบด าเนินงาน 830,000 2,789,817 3,619,817 
    ค่าตอบแทน 135,000 0 135,000 
    ค่าใช้สอย 245,000 1,285,600 1,530,600 
    ค่าวัสดุ 275,000 1,504,217 1,779,217 
    ค่าสาธารณูปโภค 175,000 0 175,000 
งบลงทุน 69,500 250,000 319,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 69,500 100,000 169,500 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 150,000 150,000 

งบเงินอุดหนุน 0 2,540,000 2,540,000 
    เงินอุดหนุน 0 2,540,000 2,540,000 

                              รวม 5,025,080 5,579,817 10,604,897 
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แผนงานสาธารณสุข 

    งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอื่น 

รวม 
งบ   

งบบุคลากร 997,320 0 997,320 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 997,320 0 997,320 
งบด าเนินงาน 821,000 155,000 976,000 

    ค่าตอบแทน 213,000 0 213,000 

    ค่าใช้สอย 278,000 150,000 428,000 
    ค่าวัสดุ 330,000 5,000 335,000 
งบลงทุน 50,000 59,000 109,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 50,000 59,000 109,000 
งบเงินอุดหนุน 0 280,000 280,000 

    เงินอุดหนุน 0 280,000 280,000 

                              รวม 1,868,320 494,000 2,362,320 

 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

    งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 

งบ   

งบบุคลากร 632,800 632,800 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 632,800 632,800 
งบด าเนินงาน 245,000 245,000 
    ค่าตอบแทน 45,000 45,000 
    ค่าใช้สอย 50,000 50,000 
    ค่าวัสดุ 130,000 130,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 20,000 20,000 
งบลงทุน 100,000 100,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 100,000 
                              รวม 977,800 977,800 
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แผนงานเคหะและชุมชน 

    งาน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 

งบ   
งบบุคลากร 784,680 0 784,680 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 784,680 0 784,680 
งบด าเนินงาน 851,000 75,000 926,000 
    ค่าตอบแทน 85,000 0 85,000 
    ค่าใช้สอย 351,000 60,000 411,000 
    ค่าวัสดุ 415,000 15,000 430,000 
งบลงทุน 20,000 200,000 220,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 200,000 220,000 
                              รวม 1,655,680 275,000 1,930,680 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

    งาน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

รวม 
 งบ   

 งบด าเนินงาน 490,000 490,000 
     ค่าใช้สอย 490,000 490,000 
                               รวม 490,000 490,000 
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

          งาน 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 

 งบ   

 งบด าเนินงาน 270,000 270,000 
     ค่าใช้สอย 270,000 270,000 
                               รวม 270,000 270,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          งาน 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 

 งบ   

 งบลงทุน 2,097,000 2,097,000 
     ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,097,000 2,097,000 
                               รวม 2,097,000 2,097,000 
  

แผนงานการเกษตร 

    งาน 
งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ รวม 

งบ   

งบด าเนินงาน 110,000 50,000 160,000 
    ค่าใช้สอย 110,000 50,000 160,000 
                              รวม 110,000 50,000 160,000 

 
แผนงานงบกลาง 

    งาน 
งบกลาง รวม 

งบ   

งบกลาง 23,222,796 23,222,796 

    งบกลาง 23,222,796 23,222,796 

                              รวม 23,222,796 23,222,796 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส 
อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญตัิสภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 รวมแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 87  จึงตราขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารสว่น
ตําบลกุดน้าํใส และโดยอนุมัติของนายอําเภอจัตรุัส 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 58,823,334 บาท 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จํานวนรวมทั้งสิ้น 58,823,334 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้    
  

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,236,841 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,471,000 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,604,897 
  แผนงานสาธารณสุข 2,362,320 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 977,800 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,930,680 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 490,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 270,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,097,000 
  แผนงานการเกษตร 160,000 
ด้านการด าเนินงานอื่น   
  แผนงานงบกลาง 23,222,796 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 58,823,334 

 
 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี ้ 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        

 
ข้อ 6. ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้าํใสปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิให้เป็นไปตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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ข้อ 7. ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้าํใสมีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี ้
 

ประกาศ ณ วันท่ี ..................................................................... 
 
 

(ลงนาม)............................................................... 
  (นายสุเทพ   ดีอุดม) 

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้าํใส 
 

อนุมัต ิ
 

(ลงนาม) ...................................................... 
  (                                 ) 
   ตําแหน่ง นายอําเภอจัตรุัส 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส 

อําเภอ จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
 

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีอากร               

     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -33.33 % 200,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 123,101.00 129,842.00 127,755.00 40,000.00 -87.50 % 5,000.00 
     ภาษีบํารุงท้องท่ี 194,053.60 172,658.26 125,027.52 70,000.00 -92.86 % 5,000.00 
     ภาษีป้าย 42,914.00 66,064.00 70,141.00 60,000.00 66.67 % 100,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 360,068.60 368,564.26 322,923.52 470,000.00     310,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 2,473.50 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 20.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 3,421.00 2,925.00 3,000.00 0.00 % 3,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 282,370.00 363,700.00 311,300.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 100.00 1,270.00 1,150.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเชื้อเพลิง 0.00 200.00 200.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 3,800.00 6,100.00 3,700.00 6,000.00 -16.67 % 5,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 51,681.00 8,250.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 8,000.00 10,000.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 11,850.00 24,800.00 22,450.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 810.00 670.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 4,793.00 3,264.80 0.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 302,913.00 463,266.80 363,118.50 340,100.00     327,600.00 
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รายรับจริง ประมาณการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 220,624.98 196,416.34 221,058.61 200,000.00 0.00 % 200,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 220,624.98 196,416.34 221,058.61 200,000.00   
 

200,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           

 
  

     ค่าขายแบบแปลน 52,500.00 72,000.00 58,500.00 10,000.00 200.00 % 30,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 12,390.94 9,715.94 10,498.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 64,890.94 81,715.94 68,998.00 20,000.00   
 

40,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร           

 
  

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 359,997.99 286,667.39 359,718.08 200,000.00 25.00 % 250,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,866,576.27 10,267,199.58 9,836,223.64 9,000,000.00 -15.56 % 7,600,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,036,055.59 3,230,252.65 3,012,057.77 3,100,000.00 -3.23 % 3,000,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 48,794.88 60,185.04 127,149.13 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ภาษีสุรา 1,641,970.64 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,956,956.02 6,308,853.11 6,817,773.03 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00 
     ภาษีการพนัน 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 61,467.38 51,368.16 56,986.54 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 51,210.57 49,254.73 60,158.73 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 1,103,005.00 2,471,528.00 1,442,004.00 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00 
     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 0.00 4,620.00 2,040.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 4,238.90 0.00 0.00 4,200.00 -76.19 % 1,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 18,130,273.24 22,729,928.66 21,714,130.92 19,455,200.00   
 

18,002,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           

 
  

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

29,432,498.00 29,575,989.73 31,767,276.28 34,740,369.00 14.98 % 39,943,734.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 29,432,498.00 29,575,989.73 31,767,276.28 34,740,369.00   
 

39,943,734.00 
รวมทุกหมวด 48,511,268.76 53,415,881.73 54,457,505.83 55,225,669.00   

 
58,823,334.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส 

อ.จัตุรัส  จ.ชัยภูมิ 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 58,823,334   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 
 

 
หมวดภาษีอากร รวม 310,000 บาท 

  
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 200,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ํากว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดต้่ํากว่าปทีี่ผ่านมา   

  
ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน จํานวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ํากว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดต้่ํากว่าปทีี่ผ่านมา   

  
ภาษีบํารุงท้องที ่ จํานวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ํากว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดต้่ํากว่าปทีี่ผ่านมา   

  
ภาษีป้าย จํานวน 100,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดสู้งกว่าปทีี่ผ่านมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 327,600 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัรายรับในปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 3,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัรายรับในปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 300,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัรายรับในปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 500 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ํากว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดต้่ํากว่าปทีี่ผ่านมา   

  
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ํากว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดต้่ํากว่าปทีี่ผ่านมา   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 5,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าปรับอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไวต้่ําใกล้เคยีงกับปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ํากว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดต้่ํากว่าปทีี่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ํากว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดต้่ํากว่าปทีี่ผ่านมา   
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท 

  
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,000 บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดสู้งกว่าปทีี่ผ่านมา   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 10,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 18,002,000 บาท 

  
ภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต ์ จํานวน 250,000 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดสู้งกว่าปทีี่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,600,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ํากว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดต้่ํากว่าปทีี่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,000,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ํากว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดต้่ํากว่าปทีี่ผ่านมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 5,000,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงแร ่ จํานวน 50,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม จํานวน 50,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ จํานวน 2,000,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา   

  
ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,000 บาท 

    ประมาณการไว้ต่ํากว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดต้่ํากว่าปทีี่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 39,943,734 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา จํานวน 39,943,734 บาท 

    ประมาณการไว้สูงกว่าปี่ท่ีผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะเก็บไดสู้งกว่าปทีี่ผ่านมา   
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส 

อําเภอจัตุรัส    จังหวัดชัยภูมิ 

 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป               
งานบริหารทั่วไป               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 

    เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

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

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 

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

    เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,491,200 2,355,840 2,235,716 2,140,000 4.47 % 2,235,716 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,175,920 3,040,560 2,920,436 2,824,720     2,920,436 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 2,488,906 2,568,203 2,203,565.67 2,077,000 6.09 % 2,203,565 

    เงินประจําตําแหน่ง 168,000 154,767 75,483.33 56,000 78.57 % 100,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 973,890 897,160 915,240 1,252,400 3.24 % 1,293,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 97,770 79,344 66,560 100,000 -17.2 % 82,800 

    เงินอื่นๆ 117,750 124,767 65,807 88,000 -9.09 % 80,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,846,316 3,824,241 3,326,656 3,573,400     3,759,365 

รวมงบบุคลากร 7,022,236 6,864,801 6,247,092 6,398,120     6,679,801 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

34,275.5 0 0 150,000 0 % 150,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 
    ค่าเช่าบ้าน 171,800 171,800 163,082 210,000 -23.81 % 160,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,180 19,400 6,871 40,000 -25 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 210,255.5 191,200 169,953 405,000     345,000 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 118,535 77,853 0 0 0 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 85,239 86,000 -6.98 % 80,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ 0 0 0 0 100 % 108,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด 0 0 0 0 100 % 144,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 0 0 33,000 36,000 -100 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 
      ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม 0 0 26,544 30,000 0 % 30,000 
      ค่ารับวารสารและนิตยสารต่าง ๆ 0 0 7,300 10,000 0 % 10,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,050 15,575 18,450 20,000 0 % 20,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 76,396 0 0 0 0 % 0 

      
(10) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

57,850 0 0 0 100 % 200,000 

      (11) โครงการอบรมและพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม 44,904 0 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
(13) โครงการจัดทําวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. 

  
98,000 0 0 0 0 % 0 

      
(15)โครงการแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล
แค่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

334,907.32 0 0 0 0 % 0 

      (2) ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 10,189 0 0 0 0 % 0 

  (3) โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 13,120 0 0 0 0 % 0 

  
(9) โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมาย
ท่ีควรรู้ 

8,754 0 0 0 0 % 0 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 103,317.76 159,825.92 250,000 0 % 250,000 

  
ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 400,000 -100 % 0 

  ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 0 2,000 3,000 5,000 0 % 5,000 

  โครงการ "1อปท.1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 0 0 0 0 100 % 25,000 

  โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการ/สนับสนุนการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 400,000 

  โครงการจัดทําวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต. 0 99,960 99,960 100,000 0 % 100,000 

  
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

  
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

0 0 49,800 50,000 -100 % 0 

  
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี9 

0 0 0 0 100 % 100,000 

  
โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
ราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

 



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 21 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  
โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม
ราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ ประจําปีพุทธศักราช 2562 

0 0 50,000 7,360 -100 % 0 

  โครงการวันพ่อแห่งชาติ 0 0 0 20,000 -100 % 0 

  
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและ
กฎหมายท่ีประชาชนควรรู้ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

  โครงการอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตยและกฎหมายท่ีควรรู้ 0 0 24,638 0 0 % 0 
  โครงการอบรมและพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม 0 0 0 0 100 % 30,000 

  
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ 

0 0 42,824 150,000 -100 % 0 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 40,240 95,120 430,820 280,000 7.14 % 300,000 
รวมค่าใช้สอย 813,945.32 393,825.76 1,031,400.92 1,454,360     1,897,000 

  ค่าวัสดุ               
  วัสดุสํานักงาน 64,081 578,728 372,078 200,000 0 % 200,000 
  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 12,954 0 0 5,000 100 % 10,000 
  วัสดุงานบ้านงานครัว 41,080 32,465 46,109 20,000 50 % 30,000 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 6,400 10,000 100 % 20,000 
  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 155,709.67 148,457.6 176,895.08 222,890 34.6 % 300,000 
  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 3,700 0 5,000 0 % 5,000 
  วัสดุการเกษตร 34,900 30,000 16,210 10,000 0 % 10,000 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,542.4 19,235 5,238 10,000 0 % 10,000 
  วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,790 15,730 0 10,000 0 % 10,000 
  วัสดุอื่น 0 1,080 995 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 343,057.07 829,395.6 623,925.08 497,890     600,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าสาธารณูปโภค               
  ค่าไฟฟ้า 278,677.05 299,683.47 326,823.96 464,000 -3.02 % 450,000 
  ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 23,444.24 12,040.51 20,371.31 30,000 0 % 30,000 
  ค่าบริการโทรศัพท์ 5,695.25 6,009.12 5,499.8 10,000 0 % 10,000 
  ค่าบริการไปรษณีย์ 8,577 6,118 8,047 95,000 -84.21 % 15,000 

  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 97,658.48 82,499.2 82,499.2 100,000 0 % 100,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 414,052.02 406,350.3 443,241.27 699,000     605,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,781,309.91 1,820,771.66 2,268,520.27 3,056,250     3,447,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

  ครุภัณฑ์สํานักงาน               
  เก้าอี้ 0 0 0 27,200 -100 % 0 
  เก้าอี้ทํางาน 7,980 0 0 0 0 % 0 
  เครื่องดูดฝุ่น 0 0 0 14,000 -100 % 0 

      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 0 0 0 0 100 % 51,000 
      เครื่องสแกนลายน้ิวมือ 0 10,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ 

0 0 0 0 100 % 200,000 

      จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 0 0 0 120,000 -100 % 0 

      
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรากูร รัชการท่ี10  

0 0 0 100,000 -100 % 0 

      
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 

0 90,000 0 0 0 % 0 

      
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9 

0 90,000 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีฯ
ในรัชกาลท่ี10 

0 0 0 100,000 -100 % 0 

      ตู้เหล็ก 2 บาน 4,800 0 0 0 0 % 0 

      โต๊ะทํางาน 5,500 0 0 0 0 % 0 

      โต๊ะพับโฟเมก้า 0 18,000 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง  0 0 0 980,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

      ค่าจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง 25,000 0 0 0 0 % 0 

      ชุดเครื่องเสียง 0 0 49,800 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 40,000 0 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      เครื่องตัดหญ้า 0 38,000 0 47,500 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 16,000 0 0 0 0 % 0 

  
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา(18 
หน้า/นาที) 

3,300 0 0 0 0 % 0 

  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 0 32,000 0 0 0 % 0 

  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 17,000 

  
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

0 8,600 0 0 0 % 0 

  จัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5 ตัว 0 0 0 0 100 % 12,000 
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  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักงาน แบบต้ังโต๊ะ 0 0 0 17,000 -100 % 0 
  จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ 0 0 0 15,000 -100 % 0 

  ครุภัณฑ์อื่น               
  ค่าจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 90,000 0 0 0 0 % 0 
  เลื่อยยนต ์ 0 0 0 25,000 -100 % 0 

  
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

0 0 4,900 0 0 % 0 

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 64,220 304,200 0 0 0 % 0 
      ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 0 100 % 200,000 

      
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารท่ีทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดนํ้าใสและอาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ 

0 0 0 0 100 % 500,000 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบกล้อง CCTV ภายใน
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดนํ้าใส 

0 0 199,750 80,000 -62.5 % 30,000 

      โครงการปรับปรุงรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ 0 0 0 100,000 -100 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ์ 256,800 590,800 254,450 1,625,700     1,010,000 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
      ค่าปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคาร 85,000 94,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 85,000 94,000 0 0     0 
รวมงบลงทุน 341,800 684,800 254,450 1,625,700     1,010,000 

  งบรายจ่ายอื่น               
  รายจ่ายอื่น               

    รายจ่ายอื่น               
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โครงการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนที่มีต่อการบรกิาร
สาธารณะขององค์การบรหิารส่วนตําบลกุดน้ําใส 

0 0 20,000 30,000 -33.33 % 20,000 

รวมรายจา่ยอ่ืน 0 0 20,000 30,000     20,000 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 20,000 30,000     20,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 32,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการขอรับการอุดหนุนศูนย์ปฎบิัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอจัตุรัส 

0 0 0 0 100 % 32,000 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

      
โครงการบริหารงานของศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอําเภอจัตุรัส 

0 0 0 32,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 32,000 0 0 32,000     32,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 32,000 0 0 32,000     32,000 
รวมงานบรหิารทั่วไป 9,177,345.91 9,370,372.66 8,790,062.27 11,142,070     11,188,801 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,182,645 1,013,670 534,397 410,100 95.07 % 800,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 16,000 24,000 24,000 0 % 24,000 

    เงินประจําตําแหน่ง 42,000 24,500 0 21,000 0 % 21,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 246,780 304,920 317,400 367,480 25.3 % 460,440 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,920 16,020 11,700 14,420 68.52 % 24,300 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,490,345 1,375,110 887,497 837,000     1,329,740 
รวมงบบุคลากร 1,490,345 1,375,110 887,497 837,000     1,329,740 
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  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 53,400 289,050 150,000 0 % 150,000 

  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000 
  ค่าเช่าบ้าน 18,000 41,000 21,000 20,000 0 % 20,000 
  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 11,550 11,000 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 18,000 105,950 321,050 205,000     210,000 
  ค่าใช้สอย               

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 50,065.5 47,750 0 0 0 % 0 
  ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 27,000 203,000 13.3 % 230,000 
  ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

  
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

  (1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 34,812 0 0 0 0 % 0 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 59,028 84,042 60,000 -33.33 % 40,000 
  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 20,000 
  โครงการจัดทําแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 139,200 630,000 -100 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 18,200 490 12,000 30,000 -33.33 % 20,000 
รวมค่าใช้สอย 103,077.5 107,268 262,242 928,000     315,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุสํานักงาน 95,176 73,276.15 76,064.9 80,000 25 % 100,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,665 22,100 0 20,000 0 % 20,000 
รวมค่าวัสดุ 120,841 95,376.15 76,064.9 100,000     120,000 
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  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 0 0     50,000 
รวมงบด าเนินงาน 241,918.5 308,594.15 659,356.9 1,233,000     695,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์สํานักงาน               
      เก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 4,000 -100 % 0 

  ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 5,900 -100 % 0 
  โต๊ะทํางาน 0 0 0 7,000 -100 % 0 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
  ค่าจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร์ 3,100 0 0 0 0 % 0 
  เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 17,000 0 % 17,000 
  เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 0 0 0 0 100 % 6,300 

  
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 0 4,300 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 3,100 0 0 38,200     23,300 
รวมงบลงทุน 3,100 0 0 38,200     23,300 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,735,363.5 1,683,704.15 1,546,853.9 2,108,200     2,048,040 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 10,912,709.41 11,054,076.81 10,336,916.17 13,250,270     13,236,841 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               
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ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 48,300 40,800 60,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 48,300 40,800 60,000     0 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               
      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 37,008 30,000 -66.67 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

  
(2) โครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่จุดเสี่ยงหรือในช่วงเทศกาลสําคัญตา่ง ๆ 

47,586 0 0 0 0 % 0 

  โครงการติดตั้งถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง 0 0 0 0 100 % 50,000 

  
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปญัหาไฟป่าและหมอก
ควัน 

0 0 0 0 100 % 20,000 

  โครงการประเมินความเส่ียงอัคคีภัยในโรงเรียนและชุมชนหมู่บ้าน 0 0 0 0 100 % 30,000 

  โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา 0 0 49,600 0 100 % 50,000 

  
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียน 

0 0 0 0 100 % 20,000 

  
โครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนนในพื้นที่จุด
เส่ียงหรือในช่วงเทศกาลสําคัญต่าง ๆ 

0 14,016 16,060 20,000 50 % 30,000 

  โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 0 500 9,900 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 47,586 14,016 102,668 50,500     260,000 
  ค่าวัสดุ               

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,320 0 12,600 10,000 -90 % 1,000 
  วัสดุก่อสร้าง 0 0 284,360 57,000 -82.46 % 10,000 
  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 160,800 0 31,000 30,000 100 % 60,000 
  วัสดุเครื่องแต่งกาย 45,800 0 0 50,000 -40 % 30,000 
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  วัสดุเครื่องดับเพลิง 39,800 0 78,000 80,000 -37.5 % 50,000 
รวมค่าวัสดุ 270,720 0 405,960 227,000     151,000 

รวมงบด าเนินงาน 318,306 62,316 549,428 337,500     411,000 
  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์สํานักงาน               
      เรือพาย 35,000 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      
โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค์ 

0 0 0 0 100 % 3,000,000 

      ป้ายหยุดตรวจ 0 49,000 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์การเกษตร               
      เครื่องสูบนํ้า 0 22,500 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
      เครื่องกําเนิดไฟฟ้าขนาด 5 กิโลวัตต์ 57,500 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์อื่น               
      สระว่ายน้ําสําเร็จรูป (แบบประกอบ) 0 0 48,000 0 0 % 0 
    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสารับสัญญาณกล้อง CCTV 
บ้านตลาด หมู่ท่ี 1 

0 0 150,000 50,000 -80 % 10,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 92,500 71,500 198,000 50,000     3,010,000 
รวมงบลงทุน 92,500 71,500 198,000 50,000     3,010,000 
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  งบรายจ่ายอื่น               
  รายจ่ายอื่น               
    รายจ่ายอื่น               

      
โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัย
พิบัติต่างๆ 

0 0 0 150,000 -66.67 % 50,000 

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 0 150,000     50,000 
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 0 150,000     50,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 410,806 133,816 747,428 537,500     3,471,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 410,806 133,816 747,428 537,500     3,471,000 

แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 1,333,291 1,274,880 1,337,450 1,409,160 21.03 % 1,705,480 
    เงินประจําตําแหน่ง 21,000 0 0 2,340 797.44 % 21,000 
    เงินวิทยฐานะ 0 0 38,500 84,000 100 % 168,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,259,255 1,284,600 1,364,069 1,840,000 13.87 % 2,095,200 
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 81,795 53,100 48,688 96,000 41.56 % 135,900 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,695,341 2,612,580 2,788,707 3,431,500     4,125,580 
รวมงบบุคลากร 2,695,341 2,612,580 2,788,707 3,431,500     4,125,580 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 80,000 0 % 80,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 10,000 0 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 28,200 9,810 10,040 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าตอบแทน 28,200 9,810 10,040 135,000     135,000 

  ค่าใช้สอย               

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 74,500 548,180 0 0 0 % 0 

  ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 20,600 66,000 -69.7 % 20,000 

  ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแลเด็ก 0 0 453,000 101,000 -100 % 0 

  ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 40,000 -100 % 0 

  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 5,000 -100 % 0 

  
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

  1)ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 45,192 0 0 0 0 % 0 

  
2)โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต้าบลกุดน้้าใส 

6,320 0 0 0 0 % 0 

  
3)โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานครู พนักงานจ้าง กองการศึกษาฯ 

18,414 0 0 0 0 % 0 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 84,612 116,640 125,000 60 % 200,000 

  ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 2,340 2,690 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 144,426 635,132 592,930 362,000     245,000 

  ค่าวัสดุ               

  วัสดุส้านักงาน 74,083 99,460 99,888 100,000 0 % 100,000 

  วัสดุงานบ้านงานครัว 100,532 98,624 98,589 100,000 0 % 100,000 

  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 14,935 600 15,000 -66.67 % 5,000 

  วัสดุกีฬา 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

  วัสดุคอมพิวเตอร์ 58,155 48,360 50,315 60,000 0 % 60,000 

รวมค่าวัสดุ 232,770 261,379 249,392 285,000     275,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าสาธารณูปโภค               
  ค่าไฟฟ้า 34,647.43 41,221.41 56,000 70,000 0 % 70,000 
  ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 21,489.51 20,073.2 20,096.21 45,000 0 % 45,000 
  ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 5,000 -100 % 0 
  ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 38,068.54 54,826.8 60,000 0 % 60,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 56,136.94 99,363.15 130,923.01 180,000     175,000 
รวมงบด าเนินงาน 461,532.94 1,005,684.15 983,285.01 962,000     830,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

  ครุภัณฑ์สํานักงาน               
  โต๊ะพับโฟเมก้า 0 18,000 0 0 0 % 0 
  พัดลมติดผนัง 0 0 0 40,000 -50 % 20,000 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
      เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 0 0 17,000 17,000 0 % 17,000 
      เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 0 16,000 -6.25 % 15,000 
      เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 61,600 0 0 0 % 0 
      เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,500 25,000 -30 % 17,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 79,600 19,500 98,000     69,500 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

  ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 100,000 -100 % 0 
รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 100,000     0 

รวมงบลงทุน 0 79,600 19,500 198,000     69,500 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,156,873.94 3,697,864.15 3,791,492.01 4,591,500     5,025,080 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

      (1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 29,400 0 0 0 0 % 0 

      
(3) โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน
ประถมศึกษาตําบลกุดนํ้าใส ต้านยาเสพติด 

60,000 0 0 0 0 % 0 

      (6) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 998,360 0 0 0 0 % 0 

      
(7) โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีผู้ดูแล
เด็ก 

346,815 0 0 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 20,630 0 0 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 178,540 226,000 -100 % 0 

      
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนตําบล
กุดน้ําใส ต้านยาเสพติด 

0 46,400 60,000 80,000 0 % 80,000 

      โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 48,800 50,000 60 % 80,000 

      
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 0 50,000 -100 % 0 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 960,400 0 0 100 % 1,125,600 

      
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ภายใต้ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0 0 777,400 980,000 -100 % 0 

      พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู 0 0 0 50,000 -100 % 0 

      สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 258,400 340,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 1,434,575 1,027,430 1,323,140 1,776,000     1,285,600 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าวัสดุ               
    ค่าอาหารเสริม (นม) 831,651.14 939,273.36 921,923.68 1,500,000 0.28 % 1,504,217 

รวมค่าวัสดุ 831,651.14 939,273.36 921,923.68 1,500,000     1,504,217 
รวมงบด าเนินงาน 2,266,226.14 1,966,703.36 2,245,063.68 3,276,000     2,789,817 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

  ครุภัณฑ์การศึกษา               

   

ค่าจัดซ้ือเครื่องเล่นสนาม 199,450 192,500 0 0 0 % 0 

  เครื่องเล่นสนาม 0 0 168,030 200,000 -50 % 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 199,450 192,500 168,030 200,000     100,000 
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

      โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 250,000 -40 % 150,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 250,000     150,000 

รวมงบลงทุน 199,450 192,500 168,030 450,000     250,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,079,000 2,138,000 0 0 0 % 0 

  
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

0 0 0 0 100 % 2,540,000 

  อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดนํ้าใส (3 พระครูอนุสรณ์) 0 0 299,000 328,000 -100 % 0 

  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเดื่อ 0 0 360,000 428,000 -100 % 0 

  อุดหนุนโรงเรียนบ้านตลาด (คํานายครุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 458,000 504,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าแตง 0 0 139,000 188,000 -100 % 0 

  อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่วมมิตร 0 0 165,000 228,000 -100 % 0 

  อุดหนุนโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 0 0 445,000 516,000 -100 % 0 

  อุดหนุนโรงเรียนบ้านสําโรงโคก 0 0 255,000 324,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 2,079,000 2,138,000 2,121,000 2,516,000     2,540,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 2,079,000 2,138,000 2,121,000 2,516,000     2,540,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 4,544,676.14 4,297,203.36 4,534,093.68 6,242,000     5,579,817 

รวมแผนงานการศึกษา 7,701,550.08 7,995,067.51 8,325,585.69 10,833,500     10,604,897 

แผนงานสาธารณสุข               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

  เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 30,000 200 % 90,000 

  เงินประจําตําแหน่ง 0 0 0 21,000 0 % 21,000 

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 596,885 574,320 617,760 751,200 3.61 % 778,320 

  เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 55,385 54,418 66,000 90,000 20 % 108,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 652,270 628,738 683,760 892,200     997,320 

รวมงบบุคลากร 652,270 628,738 683,760 892,200     997,320 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 216,000 -7.41 % 200,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 8,000 0 % 8,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 15,000 -66.67 % 5,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 244,000     213,000 
  ค่าใช้สอย               

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 86,000 88,900 0 0 0 % 0 
  ค่าจ้างสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ 0 0 11,682 10,000 0 % 10,000 
  ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 109,585 125,000 60 % 200,000 
  ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด 0 0 84,500 144,000 -100 % 0 
  ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม 0 0 0 3,000 0 % 3,000 

  
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 3,160 6,324 15,000 0 % 15,000 
  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 312 0 0 0 0 % 0 

  ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 500 18,620 41,900 100,000 -50 % 50,000 
รวมค่าใช้สอย 86,812 110,680 253,991 397,000     278,000 

  ค่าวัสดุ               
  วัสดุสํานักงาน 11,450 24,368 14,896 30,000 -33.33 % 20,000 
  วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,800 10,000 -50 % 5,000 

  วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่น 85,762.08 117,730.73 114,620.2 150,000 0 % 150,000 

  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 64,500 79,000 142,190 180,000 -33.33 % 120,000 
  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,375 2,560 2,044 10,000 0 % 10,000 
  วัสดุเครื่องแต่งกาย 1,680 9,600 0 30,000 -66.67 % 10,000 
  วัสดุคอมพวิเตอร์ 9,530 7,490 23,650 40,000 -62.5 % 15,000 

รวมค่าวัสดุ 177,297.08 240,748.73 300,200.2 450,000     330,000 

รวมงบด าเนินงาน 264,109.08 351,428.73 554,191.2 1,091,000     821,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
  คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 0 0 0 17,000 -100 % 0 

  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน 0 16,000 0 0 0 % 0 

  เครื่องปริ้นเตอร์ 0 0 0 4,900 -100 % 0 

  เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 7,700 0 0 0 % 0 

  เครื่องสํารองไฟ 0 0 0 2,500 -100 % 0 
  ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 58,520 58,560 0 0 0 % 0 

  โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ 0 0 72,180 50,000 0 % 50,000 
รวมค่าครุภัณฑ์ 58,520 82,260 72,180 74,400     50,000 

รวมงบลงทุน 58,520 82,260 72,180 74,400     50,000 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 974,899.08 1,062,426.73 1,310,131.2 2,057,600     1,868,320 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

      (1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 400 0 0 0 0 % 0 

      (2)โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 300 0 0 0 0 % 0 

      โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 0 0 0 0 100 % 80,000 
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      โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 0 54,150 40,000 40,000 0 % 40,000 

      
โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขโรคอุบัติใหม่ในเขตตําบล
กุดน้ําใส 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค 0 0 30,000 0 0 % 0 
รวมค่าใช้สอย 700 54,150 70,000 40,000     150,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0     5,000 
รวมงบด าเนินงาน 700 54,150 70,000 40,000     155,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์การเกษตร               

      ค่าจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 0 0 0 0 % 0 

      เครื่องพ่นหมอกควัน 0 0 118,000 59,000 0 % 59,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 118,000 59,000     59,000 

รวมงบลงทุน 59,000 0 118,000 59,000     59,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน               

      
เงินอุดหนุนดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 

0 0 280,000 280,000 0 % 280,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 280,000 280,000     280,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 280,000 280,000     280,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 59,700 54,150 468,000 379,000     494,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,034,599.08 1,116,576.73 1,778,131.2 2,436,600     2,362,320 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 594,000 629,400 480,259 370,000 0 % 370,000 

    เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 19,194 18,600 12.9 % 21,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 202,560 210,720 221,280 232,536 3.98 % 241,800 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 838,560 882,120 720,733 621,136     632,800 

รวมงบบุคลากร 838,560 882,120 720,733 621,136     632,800 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 0 100 % 5,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,300 18,750 10,600 5,000 0 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 4,300 18,750 10,600 40,000     45,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 9,800 10,500 0 0 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 2,000 7,000 -100 % 0 

      ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม 0 0 0 3,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

      - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,470 0 0 0 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 4,400 3,900 30,000 0 % 30,000 
    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 990 3,180 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 18,260 18,080 5,900 50,000     50,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสํานักงาน 6,738 18,239 9,748 30,000 133.33 % 70,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 16,000 0 0 0 % 0 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 0 100 % 50,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,620 0 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุดนตรี 0 9,380 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสด ุ 10,358 43,619 9,748 40,000     130,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าสาธารณปูโภค 0 0 0 0     20,000 
รวมงบด าเนินงาน 32,918 80,449 26,248 130,000     245,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ ์               

    ครุภัณฑ์สํานักงาน               
      เครื่องปรับอากาศ 0 0 80,000 0 0 % 0 
    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               
      โครงการปรับปรุงรถยนต์ 0 0 0 0 100 % 100,000 

รวมค่าครุภัณฑ ์ 0 0 80,000 0     100,000 
รวมงบลงทุน 0 0 80,000 0     100,000 

รวมงานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 871,478 962,569 826,981 751,136     977,800 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 871,478 962,569 826,981 751,136     977,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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แผนงานเคหะและชมุชน               
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับเคหะและชมุชน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 464,590 499,700 384,013 420,000 7.14 % 450,000 

    เงินประจําตําแหน่ง 12,250 14,000 0 21,000 0 % 21,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 214,560 116,760 119,160 124,560 113.29 % 265,680 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 44,000 24,000 24,000 48,000 0 % 48,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 735,400 654,460 527,173 613,560     784,680 
รวมงบบุคลากร 735,400 654,460 527,173 613,560     784,680 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

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

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 21,000 -76.19 % 5,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,250 24,800 24,300 40,000 0 % 40,000 

รวมค่าตอบแทน 17,250 24,800 24,300 101,000     85,000 
  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 21,552 19,370 0 0 0 % 0 

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

      ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ 0 0 45,000 108,000 -100 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานกองช่าง 0 0 0 108,000 100 % 216,000 

      ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม 0 0 848 5,000 0 % 5,000 

      ค่ารังวัดท่ีสาธารณประโยชน์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,758 2,640 18,072 30,000 -33.33 % 20,000 

      โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 86,000 0 0 0 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 7,100 76,900 100,000 -50 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 30,310 115,110 140,820 411,000     351,000 

  ค่าวัสด ุ               

    วัสดุสํานักงาน 17,597 19,838 19,949 137,000 -78.1 % 30,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 107,800 66,655 100,000 0 % 100,000 

    วัสดุก่อสร้าง 3,760 20,000 63,460 150,000 0 % 150,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1,210.02 19,588.53 42,297.98 60,000 0 % 60,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,430 7,000 26,800 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสด ุ 26,997.02 174,226.53 219,161.98 522,000     415,000 

รวมงบด าเนินงาน 74,557.02 314,136.53 384,281.98 1,034,000     851,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ ์               

    ครุภัณฑ์สํานักงาน               
      เก้าอี้ 0 0 0 13,600 -100 % 0 
      เก้าอี้ทํางาน 3,990 0 0 0 0 % 0 
      เครื่องปรับอากาศ 0 0 46,800 0 0 % 0 
      เครื่องอ่านบัตรประชาชน 0 0 0 1,400 -100 % 0 

      ตู้บานเลื่อน 0 0 0 5,500 -100 % 0 
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      โต๊ะทํางาน 5,500 0 0 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ 51,000 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล 0 21,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 7,700 0 0 0 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์               
      โครงการปรับปรุงรถยนต์ 0 0 0 50,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,490 28,700 46,800 70,500     0 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 

              

      ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อให้ได้มาซ่ึงสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 50,000 -60 % 20,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 50,000     20,000 

รวมงบลงทุน 60,490 28,700 46,800 120,500     20,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 870,447.02 997,296.53 958,254.98 1,768,060     1,655,680 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบลงทุน               

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    
ค่าติดต้ังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นการติดต้ังครั้งแรกใน
อาคารหรือสถานท่ีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการ
ก่อสร้าง 

              

      
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ําอาคารเฉลิมพระเกียรติ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดนํ้าใส 

0 95,850 0 0 0 % 0 
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    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด หมู่
ท่ี 1 

149,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด ซอย
ข้างวัด หมู่ท่ี 13 

199,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเฉลิมพระ
เกียรติองค์การบริหารส่วนตําบลกุดนํ้าใส 

0 150,000 0 0 0 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

      
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  
1-14 

250,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรบ้านกุดนํ้าใส หมู่ท่ี 3 

0 150,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรบ้านวังวัด หมู่ท่ี 4 

0 150,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการคมนาคมและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรบ้านห้วยเป้ง หมู่ท่ี 9 

0 150,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 598,000 695,850 0 0     0 

รวมงบลงทุน 598,000 695,850 0 0     0 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 18,797.76 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 18,797.76 0 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 18,797.76 0 0     0 

รวมงานไฟฟ้าถนน 598,000 714,647.76 0 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
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งานสวนสาธารณะ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีดูแล
สวนสาธารณะ ตัดหญ้า และตัดแต่งบํารุงรักษาต้นไม้ 
พันธุ์ไม้ต่าง ๆ 

75,000 94,500 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 75,000 94,500 0 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 75,000 94,500 0 0     0 

  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
      ค่าปรับปรุงพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 0 27,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 27,000 0 0     0 
รวมงบลงทุน 0 27,000 0 0     0 

รวมงานสวนสาธารณะ 75,000 121,500 0 0     0 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

      โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน 0 34,990 0 0 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกําจัดขยะและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการสร้างพลังชุมชนคัดแยกเพื่อลดปัญหาขยะ 0 0 35,660 0 100 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 0 34,990 35,660 0     60,000 
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  ค่าวัสดุ               

    วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000 0 49,800 30,000 -50 % 15,000 

รวมค่าวัสดุ 50,000 0 49,800 30,000     15,000 

รวมงบด าเนินงาน 50,000 34,990 85,460 30,000     75,000 

  งบลงทุน               

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      ก่อสร้างรั้วบ่อขยะ  0 0 0 400,000 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะตําบลกุดนํ้าใส 0 0 0 0 100 % 200,000 

    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

      โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มบ่อขยะในตําบลกุดนํ้าใส 90,000 24,000 0 100,000 -100 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 90,000 24,000 0 500,000     200,000 

รวมงบลงทุน 90,000 24,000 0 500,000     200,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 140,000 58,990 85,460 530,000     275,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,683,447.02 1,892,434.29 1,043,714.98 2,298,060     1,930,680 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 4,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 4,000     0 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 4,000     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 4,000     0 
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งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               

  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

      
(12) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และครอบครัว ตําบลกุดนํ้าใส 

18,960 0 0 0 0 % 0 

      
(13)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ ในการดูแลสุขภาวะและสภาวะจิตท่ีดี 

5,910 0 0 0 0 % 0 

      
(18)โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
ดอกไม้จันทน์ 

26,910 0 0 0 0 % 0 

      
(2)  โครงการอบรมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดีงามใน
การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์   

12,146 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็ง (พาลูก
จูงหลานเข้าวัด) 

0 0 20,000 0 0 % 0 

      
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เสริมสร้างความรักความ
อบอุ่นในครอบครัว 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

0 0 0 800,000 -100 % 0 

      โครงการเชื่อมโยงบูรณาการการจัดทําแผนชุมชน 0 0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการซ่อมแซมบ้านสร้างสุขบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 

0 0 0 0 100 % 50,000 

      โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 134,000 39,750 -24.53 % 30,000 

      โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด 0 9,648 0 0 0 % 0 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
และครอบครัว ตําบลกุดนํ้าใส 

0 0 0 0 100 % 20,000 
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      โครงการฝึกอบรมอาชพีผู้สูงอายุตําบลกดุน้ําใส 0 5,900 20,000 0 100 % 20,000 

      
โครงการฝึกอาชีพและสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพตาํบลกุดน้ํา
ใส 

0 1,500 100,000 0 0 % 0 

      
โครงการพัฒนาศักยภาพดา้นอาชพีในชุมชนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีตําบลกุดน้ําใส 0 0 0 0 100 % 20,000 

      โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 0 100 % 10,000 

      โครงการส่งเสริมนวดแผนไทยให้แก่ประชาชนในตําบลกุดน้ําใส 0 0 18,100 0 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการ
ดูแลสุขภาวะและสภาวะจิตที่ด ี

0 0 10,000 0 100 % 20,000 

      
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผู้สูงอายุตําบลกุดน้ํา
ใส 

0 0 20,000 0 100 % 20,000 

      โครงการอบรมป้องกันเอดส์ตําบลกุดน้าํใส 0 0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการอบรมและทบทวนนวดแผนไทยให้แก่ประชาชนใน
ตําบลกุดน้ําใส 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพและสร้าง
เครือข่ายองค์กรสตรี กลุ่มแม่บา้น กลุ่มอาชีพ 

0 0 0 0 100 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 63,926 17,048 322,100 839,750     490,000 
รวมงบด าเนินงาน 63,926 17,048 322,100 839,750     490,000 

  งบลงทุน               
  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               
    อาคารต่าง ๆ               

      
โครงการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ 

75,000 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 75,000 0 0 0     0 
รวมงบลงทุน 75,000 0 0 0     0 
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  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนเอกชน 0 280,000 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 0 280,000 0 0     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 280,000 0 0     0 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 138,926 297,048 322,100 839,750     490,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 138,926 297,048 322,100 843,750     490,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ 

              

      (3)โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 11,500 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 11,500 0 0 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 11,500 0 0 0     0 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ์               
    ครุภัณฑ์กีฬา               

      เครื่องซิพอัพลดหน้าท้อง 0 16,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องบริหารเอว สะโพก 0 16,700 0 0 0 % 0 

      เครื่องยกน้ําหนัก 0 16,500 0 0 0 % 0 

      เครื่องโยก แขน ขา สะโพก 0 17,500 0 0 0 % 0 

      จักรยานน่ังปั่น 0 16,300 0 0 0 % 0 
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      จักรยานผีเสื้อ 0 16,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 99,000 0 0     0 

รวมงบลงทุน 0 99,000 0 0     0 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 11,500 99,000 0 0     0 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      (1)โครงการประเพณีลอยกระทง 15,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดกิจกรรมงานด้านวัฒธรรมประเพณีตําบลกุด
นํ้าใส 

0 0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการประเพณีลอยกระทง 0 0 50,000 50,000 0 % 50,000 

      

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างพัฒนาจิต
สําหรับเยาวชนและประชาชนตําบลกุดน้ําใสถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอ
ดุลยเดช 

60,904 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน
เสริมสร้างพัฒนาจิต 

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

รวมค่าใช้สอย 75,904 20,000 70,000 70,000     270,000 

รวมงบด าเนินงาน 75,904 20,000 70,000 70,000     270,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 75,904 20,000 70,000 70,000     270,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 87,404 119,000 70,000 70,000     270,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน               

  งบลงทุน               

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

    อาคารต่าง ๆ               

      โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ 0 0 198,500 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างห้องนํ้า 0 266,000 0 0 0 % 0 

      โครงการกั้นผนังอาคารเอนกประสงค์ 0 79,700 0 0 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ   
หมู่ท่ี  5     

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านท่า
แตง หมู่ท่ี  7    

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
เสมา  หมู่ท่ี  2    

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านห้วยเป้ง  
หมู่ท่ี  9    

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเป้ง 
หมู่ท่ี 9 สายบ้านนายสวัสด์ิ 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด - 
ฝายน้ําล้น หมู่ท่ี 13 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน
เกษตร 1 รหัส ชย.ถ. 35-041 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 0 0 0 0 100 % 150,000 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านท่าแตง หมู่ท่ี 7 สายบ้านนายสมบูรณ์  
ประสม 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า
พ่อ หมู่ท่ี 1 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสต์ติกทับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 
12 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      
โครงการก่อสร้างฝายกั้นนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กคลอง
ห้วยนา บ้านวังวัด หมู่ท่ี 4   

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างฝายกั้นนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กห้วย
น้อย  บ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 12   

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านบ้านตลาด หมู่ท่ี 1 

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ท่ี 5 

0 0 149,000 0 0 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านตลาด หมู่ท่ี 13 

0 0 149,000 0 0 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านสําโรงโคก หมู่ท่ี 14 

0 0 149,000 0 0 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง               

      
   โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านร่วมมิตร หมู่ท่ี 8   

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านตลาด หมู่ท่ี  13   

0 0 0 150,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านเหนือ หมู่ท่ี 10                  

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      โครงการซ่อมท่อสูบนํ้า 0 0 0 80,000 -100 % 0 

      
โครงการถนนปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านร่วมมิตร หมู่ท่ี 8 สายทางเข้า
หมู่บ้าน 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 10 0 0 0 0 100 % 150,000 

      โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 4 0 0 0 0 100 % 150,000 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมร่องระบายนํ้า สายบ้านพ่อภี หมู่ท่ี 5 

0 0 0 0 100 % 123,000 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดนํ้าใส หมู่ท่ี 3 

0 0 139,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนเกษตร หมู่ท่ี 11  

0 0 139,500 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 12 

0 0 139,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านร่วมมิตร หมู่ท่ี 8 

0 0 137,500 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านวังวัด หมู่ท่ี 4 

0 0 139,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านสําโรงโคก หมู่ท่ี 6 

0 0 139,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ท่ี 10 

0 0 139,000 0 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านกุดนํ้าใส หมู่ท่ี 3   

0 0 0 150,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดอนเกษตร หมู่ท่ี 11                  

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสําโรงโคก หมู่ท่ี  14    

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสําโรงโคก หมู่ท่ี 6                  

0 0 0 150,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านสําโรงโคก หมู่ท่ี 6 สายบ้านนางวิไล
วรรณ  รุ่งรัตน์อาภา (โครงการท่ี 2) 

0 0 0 0 100 % 324,000 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด 
หมู่ท่ี 2 

0 0 0 0 100 % 150,000 

      
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบนํ้าด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า 

0 0 150,000 0 0 % 0 

      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 0 0 119,500 500,000 -100 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 345,700 1,887,000 2,680,000     2,097,000 

รวมงบลงทุน 0 345,700 1,887,000 2,680,000     2,097,000 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 345,700 1,887,000 2,680,000     2,097,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 345,700 1,887,000 2,680,000     2,097,000 

แผนงานการเกษตร               

งานส่งเสริมการเกษตร               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0 0 24,988 30,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
(2) โครงการอบรมทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อ
ผลผลิตทางการเกษตร 

24,690 0 0 0 0 % 0 

      (4) โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว 24,140 0 0 0 0 % 0 

      โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว 0 0 38,840 0 100 % 50,000 

      
โครงการอบรมทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพ่ือผลผลิต
ทางการเกษตร 

0 25,000 24,992 0 100 % 35,000 

      โครงการอบรมป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิถี 0 0 25,000 0 100 % 25,000 

รวมค่าใช้สอย 48,830 25,000 113,820 30,000     110,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุการเกษตร 0 0 170,000 30,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 0 170,000 30,000     0 
รวมงบด าเนินงาน 48,830 25,000 283,820 60,000     110,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 48,830 25,000 283,820 60,000     110,000 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      (1) โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน 48,360 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้
แห่งชาติ 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

      โครงการรักนํ้า รักป่า รักษาแผ่นดิน 0 9,504 20,000 60,000 -50 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 48,360 9,504 20,000 80,000     50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุการเกษตร 0 430,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 0 430,000 0 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 48,360 439,504 20,000 80,000     50,000 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 48,360 439,504 20,000 80,000     50,000 
รวมแผนงานการเกษตร 97,190 464,504 303,820 140,000     160,000 

แผนงานงบกลาง               
งบกลาง               
  งบกลาง               
  งบกลาง               
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 183,115 157,924 177,103 300,000 0 % 294,000 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 7,240 20,000 50 % 30,000 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 13,509,000 13,660,200 14,124,500 15,200,000 -0.66 % 15,100,000 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 4,321,600 4,438,400 4,750,400 5,100,000 37.25 % 7,000,000 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000 52,000 54,000 60,000 0 % 60,000 

    สํารองจ่าย 408,500 145,632 60,808 300,000 -33.33 % 200,000 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 120,000 120,000 0 0 0 % 0 

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดนํ้าใส 

0 0 270,000 200,000 75 % 350,000 

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

200,000 200,000 200,000 204,853 -10.77 % 188,796 

รวมงบกลาง 18,790,215 18,774,156 19,644,051 21,384,853     23,222,796 
รวมงบกลาง 18,790,215 18,774,156 19,644,051 21,384,853     23,222,796 
รวมงบกลาง 18,790,215 18,774,156 19,644,051 21,384,853     23,222,796 

รวมแผนงานงบกลาง 18,790,215 18,774,156 19,644,051 21,384,853     23,222,796 
รวมทุกแผนงาน 41,728,324.59 43,154,948.34 45,285,728.04 55,225,669     58,823,334 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต้าบลกุดน้้าใส 

อ้าเภอ จัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,823,334 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 11,188,801 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,679,801 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,920,436 บาท 

   
 

เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท 

      

   

เงินเดือนนายก/รองนายก  
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง 
 

      

   
เงินค่าตอบแทนประจาํตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

   

เงินค่าตอบแทนประจาํตําแหน่งนายก/รองนายก 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจาํตาํแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง 
 

      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 

      

   

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และรองนายกองค์การบรหิารส่วน
ตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง 
 

      

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 86,400 บาท 

      
   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล 
 

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,235,716 บาท 

      
   

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ประธานสภาองค์การบรหิาร ส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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ตําบล และเลขาการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแยกเป็น 
-ประธานสภาองค์กาบริหารส่วนตาํบล 
-รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล 
-สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล 
-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,759,365 บาท 

   
 

เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,203,565 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล สังกัด สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส จํานวน 9 ตําแหน่ง 
- ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน อบต.) จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล (นัก
บริหารงาน อบต.) จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน
ทั่วไป) จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง นิติกร จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
 

      

   
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตาํแหน่ง เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบล หัวหน้าสํานักปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล ฯลฯ 
 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,293,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก ่พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้าง
ทั่วไป สังกัดสํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนตําบล จํานวน 8 ตําแหน่ง 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา 
- ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ําอเนกประสงค ์(ทักษะ) จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง คนงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง ยาม จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง พนักงานประจํารถดับเพลิง จํานวน 2 อัตรา 
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 82,800 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด สํานักปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล 
 

      

   
เงินอ่ืนๆ จํานวน 80,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินอื่นให้แก่พนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิ่มสําหรับตาํแหน่งที่มีเหตุ

พิเศษของพนักงานส่วนตําบล ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,447,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 345,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยแยกค่าใช้จ่าย ดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคล คณะบุคคลที่ปฏิบตัิงานท่ีเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาํบล และผู้มสีิทธ์ิได้รับเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ อบต. ตามระเบียบอื่น 
(2)ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษ แก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง สังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาํบลกุด
น้ําใส ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกาํหนด 
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วน

ตําบล และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการและวันหยดุราชการ ซึ่ง
เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานไม่อาจทําในเวลาราชการได ้ฯลฯ  

      

   
 
ค่าเช่าบ้าน 

จํานวน 160,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อของพนักงานส่วนตําบลผูม้ีสิทธิได้ รับเงินค่าเช่า
บ้านหรือค่าเช่าซื้อตามระเบียบฯ หนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี4) พ.ศ 2562 
2)เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่  มท 0808.2/ว2381 ลง
วันท่ี 17 เมษายน 2562 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยคา่เช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี4) พ.ศ. 25620และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจดัทําประกันภัย ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และ ที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ
การ ศึกษา พ.ศ.2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา บุตรพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2549 
5)หนังสื่อ ที่ มท 0809.3/ว4522 เรื่อง ประเภทและอตัราเงินบํารุงการศึกษาและค่า
เล่าเรียน ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,897,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใหผู้้รับจา้งทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้างครภุณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา ค่าจ้าง
ปราบวัชพืช  จ้างเหมาโฆษณาเผยแพร่  จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์และสือพิมพ์
ต่างๆ จ้างเหมา  ประเมินองค์กร  จ้างเหมาพ่นหมอกครัว จ้างเหมาสบูน้ํา ค่าบริการ
กําจัด ปลวก ค่าล้างอัดฉีดรถยนต ์ ค่าจ้างเหมาทําของขวัญหรือของที่ระลึกต่างๆ
ค่าจ้างเหมาอื่นๆที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าท่ีที่สามารถเบิกจา่ยใน ประเภทรายจา่ย
นี ้ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ตามระเบยีบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้    
1) พระราชบัญญตํิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537และแกไ้ข
เพิ่มเตมิถึงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562                                            
 2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808/.2/ว
1657 ลงวันท่ี  16  กรกฎาคม 2556 เรื่อง  รูปแบบและการจาํแนก ประเภท
รายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจาํปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลกัษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภคและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและเบิกจา่ยเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม หนังสือสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
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ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสวนสาธารณะ จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าท่ีดแูลสวนสาธารณะ ตัด
หญ้า และตัดแต่งบํารุงรักษาต้นไม ้พันธุ์ไม้ต่างๆ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลกัษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภคและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไป ตามหนังสือสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการทําความสะอาด จํานวน 144,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการรักษาความสะอาด ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลกัษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภคและ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและการเบิก
จ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไป ตามหนังสือสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา  คา่ถ่ายเอกสาร

และเยบ็เลม่ 
 

      

    
ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสาร

รูปเลม่อื่นใด 
 

      

    
ค่ารับวารสารและนติยสารตา่ง ๆ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร และนิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 

  
      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ จํานวน 20,000 บาท 

      
  (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 

- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานเิทศงาน ตรวจ
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งาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน รวมทั้งเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในการร่วม
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องในการเลีย้งรับรอง และค่าบริการอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกีย่วกับการรับรอง  
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ค่าเลีย้งรับรองในการประชุม 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการ ที่ไดร้ับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรอืหนังสือสั่ง
การ หรือการประชุมระหว่างองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ฯลฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องในการ
เลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง 
- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.4/ว 2381 ลง
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    

(10) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
บริหารจดัการ 
 

จํานวน 200,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่า
ของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 218 ลําดับ
ที ่5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสมัมนาต่างๆค่าพาหนะ  ค่า
เบี้ยเลีย้งเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก หรอืค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสมัมนาของผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง  สังกัดสํานักปลัดองค์การบริหารส่วน ตําบล 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายงบในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2555 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น(ฉบับ
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ที ่2) พ.ศ. 2558 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 220 ลําดับที ่9 
 

    
ค่าพวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท 

      

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลยั กระเชา้ดอกไม ้พวงมาลาฯ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี รัฐ
พิธี พิธีศาสนา พิธีต่าง ๆ หรืองานกิจการของท้องถิ่น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาํปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสด ุค่า
สาธารณูปโภค กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561 
 

      

    
โครงการ "1อปท.1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" จํานวน 25,000 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการ"1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม" เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่   ค่าป้ายโครงการ ค่า
วัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
โครงการ"1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 211 ลําดับ
ที ่8  
 

      

    
โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการ/สนับสนุนการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ํา
ใส ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณคีรบวาระ ยุบสภา กรณีแทน
ตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตัง้ใหม่ และกรณี
อื่น ๆ) การประชาสมัพันธ์ การรณรงค ์หรือการให้ข้อมลูข่าวสารแกป่ระชาชนให้
ทราบถึงสิทธิและหนา้ที่และการมสี่วนร่วมทางการเมือง ในการ
เลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสด ุอุปกรณ ์ค่าอาหาร ค่าอารหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าป้าย ค่าสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลง
วันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัต ิการตั้งงบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลอืกตั้งท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 214 ลําดับที ่2 
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โครงการจดัทําวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของ อบต. จํานวน 100,000 บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจดัทาํวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 222 ลําดับ
ที ่13 
 

      

    
โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการวันพ่อแห่งชาต ิเช่น ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 179 ลําดับ
ที ่15 
 

      

    
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 จํานวน 100,000 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เช่นค่าตกแต่งสถานที ่ค่าใช่จ่ายอื่นๆที่จําเป็น ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 180 ลําดับ
ที ่17 
 

      

    
โครงการถวายพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ 

จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการถวายพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า พระ
บรมราชินีฯ เช่น ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจดังาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนยท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559   -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.
2565) หน้า 180 ลําดับที ่18  
 

      

    
โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับประชาธิปไตยและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จํานวน 20,000 บาท 

 

      
   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการอบรมเกี่ยวกับประชาธิปไตย หรือ

กฎหมายที่ควรรู ้หรือเกี่ยวกับหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติของศูนย์ไกลเ่กลี่ยและระงับข้อ
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พิพาทระดับตําบลหรือศูนย์ดํารงธรรมตําบลกดุน้ําใส หรือศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อ
ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานของ อบต. เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 215 ลําดับ
ที ่3 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

    
โครงการอบรมและพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรม จํานวน 30,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการอบรมและพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวทิยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีฝึกอบรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 219 ลําดับ
ที ่8  
 

      

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์เช่น รถยนตส์่วนกลาง รถบรรทุกน้ํา
เอนกประสงค์ รถยนต์ดบัเพลิงและกู้ภัย เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องทํานํ้าเย็น เครื่อง
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ ์ตู ้โตะ๊ เก้าอี ้เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท 

   
 

วัสดุสาํนักงาน จํานวน 200,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม ตรายาง น้ํายาลบ

คําผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ์ธงชาติ ธงตราสญัลักษณ ์ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่นหลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทช์

ไฟฟ้า ถ่ายไฟฉาย หลอดไฟประดบั โคมไฟ ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ ถ้วย ชาม แก้ว       
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น้ํา จานรอง ผ้าปูโตะ๊ ถังแก๊ส ถังเก็บนํ้าดื่ม น้ําจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ผงซักฟอก สบู ่น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ  
 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หัว

เทียน ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 300,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหรือ
เครื่องยนต ์เครื่องจักรกลของ อบต. หรือใช้สําหรบัครภุัณฑย์านพาหนะและขนส่ง
หรือเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรที ่อบต.ยืมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน 
 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ เช่น แอลกอฮอล ์ออกซิเจน น้ํายา

ต่าง ๆ เคมีภณัฑ ์ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช ต้นไม ้พันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับ ปุ๋ย สารเคมีป้องกันและกาํจัดศัตรูพืช วัสดุเครื่องปลูกต่าง ๆ วัสดุเพาะ
ชํา ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
 

จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น ป้ายไวนลิ กระดาษ
เขียน โปสเตอร ์พู่กัน และส ีฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่าย
ดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์เช่น ผลหมึก ตลับผงหมึก แผ่นกรอง

แสง แป้นพิมพ ์เมาส ์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เมบบอรด์ เมมโมรีซ่ิป ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุอื่น จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุอื่น ๆ ซึ่งไม่เขา้ลักษณะวัสดุประเภทหน่ึงประเภทใด แต่มีความ
จําเป็นต้องใช้ เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัววาล์เปิด - ปิด
แก๊ส ฯลฯ 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 605,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จํานวน 450,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการ อบต. หรืออาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแลของ

องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้าํใส ค่าไฟฟ้าสําหรับกล้อง CCTV ฯลฯ 
 

      

   
ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับทีท่ําการ อบต. หรืออาคารสถานท่ีที่อยู่ในความดูแล

ขององค์การบริหารส่วนตําบลกดุน้ําใส 
 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท ์ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สําหรับท่ีทําการ อบต. หรือสถานท่ีทีอ่ยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกดุน้ําใส และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการ และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบรกิาร เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท ์ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ 
  

      

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จํานวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าดวงตราไปรษณีย ์ค่าเช่นตู้

ไปรษณีย ์ฯลฯ  
 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรสาร โทรภาพ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทีนม ค่า
เช่าคู่สาย ค่าเช่าพ้ืนท่ีโฮมเพจของ อบต. ค่าปรับปรุงเว็บไซต ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เนต็ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และคา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การบริการ ค่าบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เนต็ความเร็วสูง ฯลฯ 
 

      

  
งบลงทุน รวม 1,010,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,010,000 บาท 

   
ครุภณัฑ์สาํนักงาน       

    
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 51,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน จํานวน 3 เครื่อง  ขนาด 12,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ17,000 บาท 
สําหรับใช้ในสํานักงาน 
- คุณสมบตัิตามบัญชีมาตรฐานครภุัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานัก
งบประมาณ ธันวาคม 2562 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 227 ลําดับที ่6 
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โครงการติดตั้งซุม้เฉลมิพระเกียตพิระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาว
ชิราลงกรณฯ 
 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตดิตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักค ีและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์เช่น  ค่า กรอบรูป ไฟเบอร ์พระบรมฉายาลักษ์ ตรา
สัญลักษณ ์ครุฑและอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแตง่ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรต ิฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุค่าของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น พ.ศ 2535 แก้เพิ่มเติม 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- พ.ศ.2565) หน้า 178 ลําดับที ่12 
 

      

   
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
 

จํานวน 17,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐานเป็นไปตามมาตรในป ี63 ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) gfup;dyo –okfw,johvpd;jk 4 MB 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนดิ Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า 250GB จํานวน 1 หน่วย 
  - ม ี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 228 ลาํดับที่ 8 
 

      

    
จัดชื้อครุภณัฑ์เครื่องสํารองไฟ จํานวน 5 ตัว จํานวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 5 ตัว  สําหรับงานสาํนกังาน
จํานวน 5 เครื่อง สําหรับใช้ในการบริหารจดัการองค์กรใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดย
มีรายละเอียดคณุลักษณะพื้นฐาน ตามมาตรฐานเกณฑร์าคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ของกระทรวงเทคดนโลยีส่ารสนเทศและการสื่อสาร  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 229 ลําดับ
ที ่12 
 

   
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรบัปรุง
ครุภณัฑ ์เช่น เครื่องจักรกล รถจักรยานยนต ์รถยนต ์รถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 228 ลําดับ
ที ่10 
 

      

    
โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่ทําการองค์การบรหิารส่วนตําบลกุดน้ําใสและ
อาคารสถานท่ีที่อยู่ในความรับผดิชอบ 

จํานวน 500,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์อาคารที่ทําการฯ และอาคารสถานท่ีที่อยู่
ในความรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลกดุน้ําใส ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้า 222 ลาํดับที่ 14 
 

      

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบกล้อง CCTV ภายในองค์การบรหิารส่วนตาํบลกุดน้าํ
ใส 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมกล้อง CCTV  1 เช่น ปรับปรุงซ่อมแซม
กล้อง CCTVฯลฯ 
 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 201 ลําดับที ่4 
 

      

  
งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    
โครงการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส 

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งสํารวจความพึ่งพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/
ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้า 219 ลําดับที ่7 

      



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 70 

 

 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 32,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โครงการขอรับการอุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอจัตุรสั 

จํานวน 32,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้การบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอจัตุรสั  อาศัยอํานาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย ์ปฏิบตัิการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ อําเภอ
จัตุรสั ที ่ชย 0023.11/2281 ลงที ่23 มิถุนายน 2563 เรื่อง โครงการขอรับเงิน
อุดหนุนศูนย์ปฎิบตัิการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ระดับอําเภอจัตรุัส ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) ข้อ 28 หน้า 226 ลําดับที ่28 
 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,048,040 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 1,329,740 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,329,740 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 800,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  สังกัด กองคลัง  จํานวน  5  ตําแหน่ง   
-    ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง  จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบญัชี                 จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสด ุ     จํานวน  1 อัตรา 
- ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้    จํานวน  1 อัตรา 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานส่วน

ตําบล สังกัด กองคลัง 
 

      

   
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตาํแหน่ง  เช่น  ผู้อํานวยการกองคลัง ฯลฯ 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 460,440 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกจิ  สังกัดกอง
คลัง  จํานวน  3  ตําแหน่ง   
-  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ   จํานวน  1  อัตรา 
-  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจดัเก็บรายได ้  จํานวน  1  อัตรา 
-  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    จํานวน  1  อัตรา 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,300 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ สังกัดกองคลัง 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 695,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 210,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โดยแยกค่าใช้จ่าย ดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอนัเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ จัด
จ้าง ตามระเบียบพสัด ุและผู้มสีิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหน้าที่
ช่วยเหลือ อบต. ตามระเบียบอื่น 
(2) ค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพิเศษแก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ที่มีสิทธิไดร้ับตามระเบียบ
กําหนด 
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

       เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  และ    พนักงานจ้าง  สังกัด  กองคลัง  ที่มาปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ี
ไม่อาจทําในเวลาราชการได ้ฯลฯ  
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท 

      
      เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านของพนักงานส่วนตําบล สังกัด กอง

คลัง ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านได้ตามระเบียบฯ  
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 30,000 บาท 

      
       เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตาํบล  สังกัด  กอง

คลัง และผู้มสีิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรไดต้ามระเบยีบฯ 
      



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 72 

 

   
ค่าใช้สอย รวม 315,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 230,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใหผู้้รับจา้งทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่การ
ประกอบ ดัดแปลง เสริมสร้างครภุณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ  
 -ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลกัษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและเบิกจา่ยเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม หนังสือสั่ง
กระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 4044 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 
 

      

    
ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเลม่ หรือเข้าปกหนังสือ หรือ เอกสาร

รูปเลม่อื่นใด 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท 

      

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสมัมนาต่างๆ ค่าพาหนะ ค่า
เบี้ยเลีย้งเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง สังกัดกอง
คลัง 
 

      

    
โครงการจดัทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการจดัทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดัทําข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที ่มท 0808.3/ว 2236 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2558 เรื่องการจัดทําแผนที่ภาษี
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และทะเบยีนทรัพยส์ินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า 224 ลําดับที ่20 
 

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครภุณัฑ ์ เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร  
เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร ์เครื่องปริ้นเตอร ์อุปกรณ์ ตู ้โตะ๊ เก้าอี ้ 
เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุํานักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม   
ตรายาง  น้ํายาลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แบบพิมพ์  โต๊ะ  เก้าอี ้ผงหมึก  
ตลับหมึก เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 20,000 บาท 

      

       เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  หมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ ์ เมาส ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล   
เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ   
 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท 

   
ค่าบริการไปรษณีย ์ จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณตั ิค่าดวงตราไปรษณีย ์ค่าเช่าตู้

ไปรษณีย ์ฯลฯ 
 

      

  
งบลงทุน รวม 23,300 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 23,300 บาท 

   
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน 
 

จํานวน 17,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์สําหรับงานสํานักงาน โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
(1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) มีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
(2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 MB 
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(3) มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 4 GB 
(4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
(5) ม ีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
(6) มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
(7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
(8) มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
(9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ หน้า 230 ลําดับที ่16 
 

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 6,300 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ
ขนาด A3 โดยมคีุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
(1) ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
(2) มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 
(3) มีความเร็วในการพิมพ์รา่งขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่นอ้ยกว่า 32 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพตอ่นาท ี(ipm) 
(4) มีความเร็วในการพิมพ์รา่งสีสาํหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
(5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
(6) มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
(7) สามารถใช้ได้กับ A3 , A4 , Letter , Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ หน้า 230 ลําดับที ่17 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 3,471,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 411,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ 
 

จํานวน 10,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการติดตั้งถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง เช่น  ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 205 ลําดับ
ที ่13 
 

      

    
โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  เป็นไปตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 201 ลําดับที ่3 
 

      

    
โครงการประเมินความเสี่ยงอัคคภียัในโรงเรียนและชุมชนหมู่บ้าน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยในโรงเรยีนและชุมชน/หมู่
บ้านเรือน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
วัสด ุค่าอุปกรณ ์ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 205 ลําดับที ่12 
 

      

    
โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการป้องกันเด็ก
จมน้ํา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสด ุค่า
อุปกรณ ์ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 204 ลําดับที ่11 
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โครงการป้องกันและระงับอัคคภีัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จํานวน 20,000 บาท 

 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าวัสด ุค่าอุปกรณ ์ ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้อื่นๆ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 157 ลําดับที ่15 
 

      

    
โครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในพ้ืนท่ีจุดเสีย่งหรือในช่วง
เทศกาลสาํคัญต่าง ๆ 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยงหรือในช่วงเทศกาลสําคัญตา่ง ๆ เช่น ค่าวัสด ุค่าอุปกรณ ์ค่า
ป้าย ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาตาํบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี  200 ลําดับที ่2 
 

      

    
โครงการอบรมอาสาสมคัรป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 50,000 บาท 

 

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าวัสด ุค่า
อุปกรณ ์ค่าตกแต่งสถานที ่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 200 ลําดับที ่1 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 151,000 บาท 

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จํานวน 1,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น แบตวิทยุสื่อสาร วิทยุสื่อสาร ฯลฯ  

 
      

   
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ  

 
      

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ  

 
      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดในการปฏิบัติหน้าท่ี  หมวกผจญ

เพลิง รองเท้าดับเพลิง เสื้อคลุมดบัเพลิง ถุงมือดับเพลิง หน้ากากป้องกันฯลฯ 
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วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุดบัเพลิง เช่น สายยางดับเพลิง สายสูบน้ําดับเพลิง หัวฉีดน้ํา

ดับเพลิง  ถังเคมีดับเพลิง สารเคมดีับเพลิง ถังดับเพลิง CO2 ฯลฯ 
 

      

  
งบลงทุน รวม 3,010,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,010,000 บาท 

   
ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

    
โครงการจดัซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ําอเนกประสงค ์ จํานวน 3,000,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถยนต์บรรทกุน้ําดับเพลิงเอนกประสงค ์6ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล มีกําลังแรงมา้ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 8,000 ลิตร (คุณลักษณะเป็นตามที่หน่วยงานกําหนด)  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 225 ลําดับ
ที ่23 
 

      

   
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสารับสัญญาณกล้อง CCTV บ้านตลาด หมู่ที่ 1 จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมเสารับสัญญาณกล้อง CCTV บ้านตลาด เพื่อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินมากขึ้น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 204 ลําดับที ่10 

      

  
 
งบรายจ่ายอื่น 

รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายอื่น       

    
โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและภัยพิบตัิต่างๆ จํานวน 50,000 บาท 

      
  - เพื่อเป็นการป้องกันสาธารณภยัที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที ่

- เพื่อช่วยเหลือสงเคราะหผ์ู้ประสบสาธารณภยั 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าท่ี 201 ลาํดับที่ 5 
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แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,025,080 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 4,125,580 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,125,580 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,705,480 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรบัปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  
พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล สังกัด กองการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม จํานวน 2 ตําแหนง่ 
- ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(นักบริหารงานการศึกษา) จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง ครู จํานวน 5 อัตรา 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได ้พ.ศ.2559 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

      

   
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท 

      

  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได ้พ.ศ.2559 
- หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะครูชํานาญการ สําหรับพนักงานครสูังกัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบลกุดน้ําใส       

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,095,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตาม 
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม จํานวน 6 ตําแหน่ง 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก จํานวน 4 อัตรา 
- ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) จํานวน 4 อัตรา 
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- ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) จํานวน 2 อัตรา 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได ้พ.ศ.2559 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา่ใช้จ่ายดา้น การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 135,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบ  แทนอ่ืน
เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได ้พ.ศ.2559 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา่ใช้จ่ายดา้น การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 830,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 135,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ แก่ 
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรมที่มสีิทธิไดร้ับตามระเบียบกําหนด  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
 

จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ
ปกติ หรืองานท่ีไม่อาจทําในเวลาราชการได ้ฯลฯ   
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบ  แทนอ่ืน
เป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได ้พ.ศ.2559 
-หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
 ธันวาคม 2558  เรื่องซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา่ใช้จ่ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าเช่าบ้าน 
 

จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ ซึ่งมีสิทธิเบิก

ค่าเช่าบ้านไดต้ามระเบียบฯ 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
 

จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
 พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาํบล สังกัดกองการศึกษา ศาสนา  
 และวัฒนธรรม และผู้มสีิทธ์ิเบิกเงนิช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศกึษา บุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
-ตามหนังสือ ที ่มท 0809.3/ว4522 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน ลว 9 ส.ค.2559 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจา้งทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด  
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง เสริมสรา้งครุภณัฑ์หรือส่งก่อสร้าง  
ฯลฯ เช่น ค่าจ้างเหมาอื่น ๆ ที่จําเป็น ฯลฯ 
 

      

    
ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเล่ม หรือเข้าปกหนังสือ  

หรือ เอกสารรูปเล่มอื่นใด 
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็น ค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม การประชุมสัมมนาต่างๆ  ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมัมนาของ
พนักงาน    ส่วนตําบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน
จ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ รวมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการ 
ฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
  -ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
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ราชการ ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 ลงวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2561 
 

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 

 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 275,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ  

แฟ้ม ตรายาง น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ  
ถาดหลุม ถังน้ํา กระติกน้ําร้อน ถ้วยชาม แก้วน้ําจานรอง ผ้าปูโต๊ะ  
ผ้าประดับ น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น ป้ายไวนลิ กระดาษเขยีน
โปสเตอร ์พู่กันและส ีฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่าย
ดาวเทียม  รูปสีหรือขาวดําที่ไดจ้ากการล้างอัด ขยาย ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุกีฬา จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุกีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ไม้ตีปงิปอง  ลูกแชร์
บอล ไม้แบตมินตัน ลูกแบตมินตัน เชือกกระโดด ตะกร้อ ลูกวอลเล่ยบ์อล  
ตาข่ายกีฬา ฯลฯ 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึกสําหรับ 
เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ ์เมาส ์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ 
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 175,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จํานวน 70,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและลานกีฬาขององค์การบริหารส่วน

ตําบลกุดน้าํใส 
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ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล จํานวน 45,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาสําหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบรหิารส่วนตําบลกดุ

น้ําใส 
 

      

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรสาร โทรภาพ ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่า
เช่าคู่สาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เนต็ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได ้ใช้
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ ค่าบริการติดตั้งระบบอินเตอรเ์น็ต
ความเร็วสูง ฯลฯ 

      

  
งบลงทุน รวม 69,500 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 69,500 บาท 

   
ครุภณัฑ์สาํนักงาน       

    
พัดลมตดิผนัง จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายซื้อพัดลมติดผนังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
      

   
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์       

    
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคณุลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้  
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็ว  สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
    - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวม
ในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
     - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไมน่้อยกว่า 4 GB 
     - มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจไุม่นอ้ย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจไุม่น้อย
กว่า 250 GB จํานวน 1 หน่วย 
     - มี  DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
     - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอืดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว้ จํานวน 1 เครื่อง 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) หน้าท่ี 231 ลาํดับที่ 19 
 

    
เครื่องปริ้นเตอร ์ จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พรอ้มติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  ราคา 7,500 บาท จํานวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี ้
   - เป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน 
   - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(Ink Tank Printer) จาก
โรงงานผู้ผลิต 
   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไมน่้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาท ี(ipm) 
   - มีความเร็วในการพิมพ์สสีําหรบักระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได ้
   - มีความละเอียดในการสแกนสงูสุดไม่น้อย
กว่า 1,200x600  หรือ 600x1,200 dpi 
   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed)      
   - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารไดท้ั้งสีและขาวดํา 
   - สามารถทําสําเนาไดสู้งสดุไม่นอ้ยกว่า 99 สําเนา 
  - สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครอืข่ายไรส้าย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
  - มีถาดใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร ์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ2565) หน้าท่ี 231 ลาํดับที่ 18  

      

        
 

      

    
เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 17,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 7 ชุด      โดยม ีคุณลักษณะ
พื้นฐาน ดังนี ้
     - มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
     - สามารถสํารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 15 นาที เป็นไปตามเกณฑร์าคากลางและ
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คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2651 ถึง พ.ศ 2565) หน้าท่ี 231 ลําดับที ่20 
 

 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,579,817 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 2,789,817 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 1,285,600 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็กและเยาวชนตําบลกุดน้าํใส ต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
เยาวชนตําบลกดุน้ําใส ต้านยาเสพติด เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดังาน การจดัการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 159  ลําดับ
ที ่23 
 

      

    
โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิเช่น เงิน
รางวัล ของรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดังาน การจดัการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 153  ลําดับ
ที ่3 
 

      

    
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,125,600 บาท 

      

  รายการ เงินอุดหนุนสําหรับสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสาํหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน 390,600บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก (ศพด.) ให้แก่เด็กปฐมวัย (อาย ุ2-5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส   รายการดังนี ้
1) ค่าจัดการเรียนการสอน   
จัดสรรสําหรับเด็ก อาย ุ2-5 ปี จํานวน 150 คน อัตราคนละ 1,700 บาท/ป ี
2) ค่าหนังสือเรียน    จัดสรรสําหรับเด็ก อาย ุ3-5 ปี จํานวน 120 คน อัตราคน
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ละ 200 บาท/ปี 
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน จัดสรรสาํหรับเด็ก อาย ุ3-5 ปี จํานวน 120 คน อัตราคน
ละ 200 บาท/ปี 
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จัดสรรสําหรับเด็ก อาย ุ3-5 ปี จํานวน 120 คน อัตราคน
ละ 300 บาท/ปี 
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน    จัดสรรสําหรับเด็ก อาย ุ3-
5 ปี จํานวน 120 คน อัตราคนละ 430 บาท/ป ี
ประกอบด้วย 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด        
2. ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา      
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ําใส     
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ          
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําโรงโคก   
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแตง       
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่วมมิตร                                             
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ       
พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 154  ลําดับที ่7 
 
รายการ เงินอุดหนุนสําหรับสนบัสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 735,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรบัสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเดก็ปฐมวัย (อาย ุ2-
5 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลกดุน้ํา
ใส จํานวน 150 คน ในอัตรา มื้อละ 20 บาท ต่อคน จํานวน 245 วัน  ประกอบด้วย 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาด       
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเสมา    
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดน้ําใส   

      

  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ          
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสําโรงโคก   
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแตง      
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่วมมิตร      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/ว 4110 ลง
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล) 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 152  ลําดับ
ที ่23  
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ค่าวัสดุ รวม 1,504,217 บาท 

   
ค่าอาหารเสรมิ (นม) จํานวน 1,504,217 บาท 

      

  (1) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลกุดน้าํใส จํานวน 150 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 287,430 บาท 
(2) ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ี
ทั้ง 7 แห่ง จํานวน 635 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็น
เงิน 1,216,787 บาท                                
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110 ลง                                                                             
วันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีบ
ประมาณ   
พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 152  ลําดับที ่2 
 

      

  
งบลงทุน รวม 250,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท 

   
ครุภณัฑ์การศึกษา       

    
เครื่องเล่นสนาม จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องเล่นสนาม สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดน้ําใส ตามรปูแบบและรายละเอียดและข้อกําหนดขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดน้ําใส 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  
9 มิถุนายน 2559 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดน้ําใส หน้าท่ี 162  ลาํดับที่ 36 
 

      

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 150,000 บาท 

   
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 150,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลกุด

น้ําใส 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
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ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 166  ลําดับ
ที ่46 
 

  
งบเงินอุดหนุน รวม 2,540,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 2,540,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

จํานวน 2,540,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสงักัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส ทั้ง 7 แห่ง สําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนอนุบาล และเด็กนักเรียนในช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็ก
เล็ก - ประถมศึกษาปีท่ี 6 จํานวน 635 คน อัตราคนละ 20 บาท/
วัน จํานวน 200 วัน   ประกอบดว้ย 
1. โรงเรียนบ้านกุดน้ําใส (3 พระครูอนุสรณ์)         
2. โรงเรียนบ้านเดื่อ                                     
3. โรงเรียนบ้านตลาด (คํานายครรุาษฎรร์ังสรรค์)     
4. โรงเรียนบ้านท่าแตง                                      
5. โรงเรียนบ้านร่วมมติร                                
6. โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์)               
7. โรงเรียนบ้านสําโรงโคก                              
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0816.2/
ว 4110 ลง                                                                            วันท่ี 14
 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงิน
อุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 (เฉพาะเทศบาลตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล) 
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 152 ลําดับที ่1 
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แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 1,868,320 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 997,320 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 997,320 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 90,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินเดือนให้กับผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และ สิ่งแวดล้อม -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้
เงิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อาจ
จ่าย ได ้พ.ศ. 2559 
-หนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.2/ว138 ลง
วัน ที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้ จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตาํแหน่งให้กับผู้อํานวยการกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย ได ้พ.ศ. 2559 
หนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.2/ว138 ลง
วัน ที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้ จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 778,320 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกจิ  
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
จํานวน 4  ตําแหน่ง 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชม จํานวน 1 อัตรา 
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน  1 อัตรา 
- ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ (ทักษะ) จํานวน  1 อัตรา 
- ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา"  
  -เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกาํหนดให้เงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย ได ้พ.ศ. 2559 
หนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.2/ว138 ลง
วัน ที ่30 ธันวาคม 2558 
 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการคาํนวณภาระค่าใช้ จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มต่าง ๆ  
ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกจิ และพนักงานจ้างทั่วไป  
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน ประโยชน์
ตอบ แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
จ่าย ได ้พ.ศ. 2559  หนังสือสํานกังาน  กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.2/ว
138 ลงวัน ที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่า
ใช้ จ่ายด้านการบรหิารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      

  
งบด าเนินงาน รวม 821,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 213,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษของพนักงาน ข้า ราชการ พนักงาน
จ้าง เป็นเงิน 80,000 บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย ได ้พ.ศ. 2559 
หนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.2/ว138 ลง
วัน ที ่30 ธันวาคม 2558 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้ จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักบริบาล จํานวน 2 คนๆ
ละ 5,000 บาท จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน 120,000 บาท 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
ให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ 
ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกต ิหรืองานท่ีไม่อาจทําในเวลาราชการ
ได ้ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงิน ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่าย ได ้พ.ศ. 2559 
 หนังสือสํานักงาน  กจ.กท. และ ก.อบต. ที ่มท. 0809.2/ว138 ลง
วัน ที ่30 ธันวาคม 2558  เรื่องการซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้ จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนตําบลกองสาธารณสุขฯ 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 278,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างสํารวจและขึ้นทะเบียนสัตว ์ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งสํารวจและขึ้นทะเบียนสตัว์ตามโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน 
ศาสตร์จารย ์ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ ์  
อัครราชกุมารกรมพระศรสีวางควฒันวรขัตติยราชนารี 
-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่มท 
 0810.5/ว1042 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5/1175 
 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.5/ว 
 270 ลงวันท่ี 18 มกราคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0810.5 /ว 
 424 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0819.3/ว 
 435 ลงวันท่ี 4มีนาคม 2562 
 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดที ่มท 0819.3/ว 
 1049ลงวันท่ี 15มีนาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0819.3 /ว 
 1234 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0819.3 /ว 
 1875 ลงวันท่ี 14พฤษภาคม 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึงพ.ศ. 2565) หน้าท่ี 194 ลําดับ
ที ่30  

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่างๆ ให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
ภาระหน้าท่ีของงานกองสาธารณสขุฯ ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง เสรมิสร้าง
ครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาฝังกลบบ่อขยะ ขุดบ่อขยะ ค่าจ้างเหมา
อื่น ๆตามภาระหนา้ที ที่จําเป็น ค่าจ้างพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ค่าจ้างพ่นหมอก
ควันและควบคมุโรคไข้หวัดนก ค่าพ่นหมอกควันและ ควบคุมแมลงปีกแข็ง ค่าจ้าง
พ่นละอองฝอยและควบคุมโรค 
มือ เท้า ปาก ค่าจ้างเหมากําจัดปลวก ฯลฯ 
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-เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่สุด มท 
 0808.2/ว1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่องรูปแบบและการ 
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3523 ลงวัน 
ที ่20 มิถุนายน  2559 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ พิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลกัษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
-เป็นไปตามพระราชบัญญตัิ ระเบยีบ พระราชบัญญัตสิภาตําบลและ 
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท. 0808.2/ว 7120 ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม 2562  

    
ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม จํานวน 3,000 บาท 

      
  เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารและค่าเย็บเล่ม ในงานกองสาธารณสุขฯ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็น 
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุม 
สัมมนาต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก  
หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือ 
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม เป็นไปตามระเบียบ ดังนี ้
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

      

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมครุภณัฑ ์เช่น เครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อม
อุปกรณ ์ตู้ โต๊ะ เก้าอี ้เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์บรรทุกขยะ เครื่องพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี ้
1. พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2562 
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2. พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561  ถึง  พ.ศ.  2565)   

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม น้ํายาลบ
คําผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ ์ ผงหมึก  ตลับหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที ่จัดเป็นวัสดุ
และครภุณัฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจา่ยตามงบ ประมาณ 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เช่น คราด บุ๋งกี ๋ไม้กวาด เข่ง ถังน้ํา ถังขยะ ถุง
ดําใส่ขยะ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสอืสั่งการ ดังนี ้
1. หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก   
 ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุ
และครภุณัฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจา่ยตามงบ ประมาณ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเชื้อเพลิง  
น้ํามันเครื่อง น้ํามันจารบ ีฯลฯ สําหรับรถยนต์บรรทุกขยะ   
เครื่องพ่นหมอกควัน รวมถึงครภุณัฑ์ที่ขอยืมมาจากหน่วยงานอื่น 
เพื่อใช้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาํบลกุดน้าํใส  
  เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่ง การ ดังนี ้
  1.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 
  1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก 
  ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุ
และครภุณัฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จํานวน 120,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น  
ค่าแอลอกอฮอล ์ออกซิเจน น้ํายาต่าง ๆ เวชภัณฑ ์เคมีภณัฑ ์ 
อุปกรณ์ทางการแพทย ์ถุงมือ กระดาษกรอง เครื่องมือวิทยาศาสตร ์
และการแพทย ์วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยจัดสรร 
ตามจํานวนประชากรสุนัข แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  
ทรายอะเบท น้ํายาพ่นยุง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี ้
 1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท0808.2/ว 
 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่   
จัดเป็นวัสดุและครภุัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ ประมาณ   
         

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น ป้ายไวนลิ  
กระดาษเขยีนโปสเตอร ์พู่กันและส ีฟิล์ม แถบบันทึกเสียงหรือภาพ  
รูปสีหรือขาวดําท่ีได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

      

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 10,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเครื่องแต่งกาย เช่น รองเท้าบูช ชุดใน 

การปฏิบัตหิน้าท่ีเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข หน้ากาก ถุงมือ ฯลฯ        

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก  
แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ์ เมาส ์แผ่นหรือจานบันทึกข้อมลู  
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี ้
1. หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว 
 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน  2558  เรื่องการปรับปรุงหลักการจําแนก ประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 
1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน  2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่ จัดเป็นวัสดุ
และครภุณัฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  

 

      

  
    



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 94 

 

งบลงทุน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท 

   
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
โครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรถบรรทุกขยะ เช่น การเปลี่ยนปะผ ุฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และบํารุงรักษารถยนต์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง  พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี  235   
ลําดับที ่ 35       
  

      

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 494,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 155,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการรณรงค์ป้องกันและ 
ควบคุมโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ 
ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)หน้า 186 ลําดับ
ที ่9         
 

      

    
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการรณรงค์ป้องกัน 
และควบคมุโรคพิษสุนัขบ้า เช่น คา่อาหาร ค่าอาหารว่างและ 
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสด ุ 
เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่าตกแตง่สถานท่ี ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า 186  ลําดับที ่8 
 

      

    
โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขโรคอุบัติใหม่ในเขตตําบลกุดน้ําใส จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขโรคอุบัติใหม ่

ในเขตตําบลกดุน้ําใส  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
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ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ 
ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจา้หน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า 187  ลําดับที ่10 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เช่นถังขยะ  
 

      

  
งบลงทุน รวม 59,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท 

   
ครุภณัฑ์การเกษตร       

    
เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000 บาท โดย
มีคุณลักษณะ ดังนี ้
1. ปริมาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อช่ัวโมง 
2. ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3. กําลังเครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
- เป็นไปตามมาตรฐานครภุัณฑ ์- เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 235  ลําดับที ่36 
 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
เงินอุดหนุนดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 280,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อน 
โครงการพระราชดาํริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความ 
เหมาะสมกับปญัหาและบรบิทของพื้นที่ของแต่ละ   หมู่บ้านจํานวน
14 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท เพื่อให้หมู่บ้านในตําบลกดุน้ําใส 
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการตามแนวทางพระราชดํารดิ้านสาธารณสุขฯ  
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันท่ี 6 มิถุนายน 2561  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 977,800 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 632,800 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 

รวม 632,800 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 370,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินปรบัปรุงเงินเดือนประจําปีให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  สังกัด    กองสวัสดิการสังคม  จํานวน  2  ตําแหน่ง   
- ตําแหน่ง  นักบริหารงานสวสัดิการสังคม  จํานวน  1  อัตรา 
- ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   จํานวน  1  อัตรา 
 

      

   
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตาํแหน่ง  เช่น  ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม ฯลฯ     

                   
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 241,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกจิ  สังกัดกอง
สวัสดิการสังคม  จํานวน  1  ตําแหน่ง   
-  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   จํานวน  1  อัตรา 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 245,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท 

      

     (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคล คณะบุคคลที่ปฏิบตัิงานท่ีเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาํบล และผู้มสีิทธ์ิได้รับเงินค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ อบต. ตามระเบียบอื่น 
   (2) ค่าตอบแทนเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองสวสัดิการสังคม  องค์การ
บริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส  ที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบยีบกําหนด  
 

      

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท 

      

       เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล  และ    พนักงานจ้าง  สังกัด  กองสวัสดิการสังคม  ที่มาปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานท่ี
ไม่อาจทําในเวลาราชการได ้ฯลฯ   
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อของพนักงานส่วนตําบลผูม้ีสิทธิได้ รับเงินค่าเช่า

บ้านหรือค่าเช่าซื้อตามระเบียบฯ  
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล  สังกัด  กอง

สวัสดิการสังคม    และผูม้ีสิทธิเบกิเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรไดต้ามระเบียบ   
 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท 

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่า 
    (1)  ค่าถ่ายเอกสาร  และเย็บเล่ม  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  พร้อมเย็บ
เล่ม  หรือเข้าปกหนังสือ  หรือเอกสารรูปเลม่อื่นใด 
    (2)  ค่าจ้างเหมาบริการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยให้ผูร้ับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการปะกอบ  ดัดแปลง  เสริมสร้างครุภณัฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้าง ฯลฯ  เช่น  ค่าจ้างเหมาสูบน้ํา  หรือค่าจา้งเหมาอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ฯลฯ   
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลกัษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและเบิกจา่ยเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

      

       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  โดยจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสมัมนาต่างๆ ค่าพาหนะ ค่า
เบี้ยเลีย้งเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรม สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง กอง
สวัสดิการสังคม   
 
 

      



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 98 

 

   

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท 

      
       เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมครภุัณฑ ์ เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม

อุปกรณ ์ เครื่องพิมพ์ดีด  ตู ้ โต๊ะ  เก้าอี ้ เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ   
      

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 70,000 บาท 

      

        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสาํนักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  ตรา
ยาง  น้ํายาลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แบบพิมพ์  โต๊ะ  เก้าอี ้ผงหมึก ตลับ
หมึก เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
  

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท 

      

      เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน
ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ สําหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งหรือ
เครื่องยนต ์เครื่องจักกลของ อบต. หรือใช้สําหรับครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งหรือ
เครื่องยนต์หรือเครื่องจักรกลที ่อบต. ยืมจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์ เช่น  ผงหมึก  ตลับผงหมึก  หมึกสําหรับ
เครื่องพิมพ์  แผ่นกรองแสง  แป้นพิมพ ์ เมาส ์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล  เมนบอรด์  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ   
 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรสาร, ค่าเช่า ,ค่าเช่าคู่สาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ
อินเตอร์เนต็ และรวมไปถึงค่าใช้จา่ย เพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการบริการ ค่าบริการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ฯลฯ 
 

      

  
งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท 

   
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑ์       

    
โครงการปรับปรุงรถยนต ์ จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑร์ถยนต ์เช่น การ

ปะผ ุฯลฯ 
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แผนงานเคหะและชมุชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน รวม 1,655,680 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 784,680 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 784,680 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 450,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและเงินปรับปรุงเงินเดือน พนักงานส่วน
ตําบลประจําป ีจํานวน 3 อัตราดังนี ้
1. นักบริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง) จํานวน 1 อัตรา 
2. นายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ
อัตรา เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน อื่น (ฉบับท่ี 4) ลง
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ
การกําหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขัน้เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
5) หนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภารจะค่าใช้จ่ายด้าน การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตาํแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ดังนี ้1. นักบริหารงาน
ช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง) จํานวน 1 อัตรา เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได ้พ.ศ.2559  
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ
อัตรา เงนิเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน อื่น (ฉบับท่ี 6) ลง
วันท่ี 7 มีนาคม 2559 
5) หนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระคา่ใช้จ่ายด้าน การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 100 

 

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,680 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
1. ผู้ช่วยช่างโยธา 
2. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
4) หนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภารจะค่าใช้จ่ายด้าน การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

   
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงาน จ้างตาม
ภารกิจ เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่ง การ ดังนี ้
1) พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญและเงินอ่ืน ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดให้เงินประโยชน์ตอบ แทนอ่ืนเป็น
รายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได ้พ.ศ.2559 4) ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับ ที ่2) 
5) หนังสือ กจ. กท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30 
 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภารจะค่าใช้จ่ายด้าน การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

      

  
งบด าเนินงาน รวม 851,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 85,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนี ้
1. เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน ตําบลและ
พนักงานจ้าง ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จํานวน 30,000 
 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
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1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน อื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน ท้องถิ่นให้เป็น
รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ว 380 
 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558 เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลัก เกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการกาํหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณ ี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปสีําหรับพนักงานส่วนท้อง 
ถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558                                                                             
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ,ก.ท. ,ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ว 27 
 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกีย่วกับ
หลัก เกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ อันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําป ี
 

   
ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชกรให้พนักงาน 
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีไ่ด้รบัอนุมัติให้ปฏิบัตหิน้าท่ีนอกเวลาราชกร ปกติหรือ
วันหยุดราชการ เป็นไปตามระเบียบและ หนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัต ิงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 080.2/ว 
 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อของพนักงานส่วนตําบลผูม้ีสิทธิได้ รับเงินค่าเช่า
บ้านหรือค่าเช่าซื้อตามระเบียบฯ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) เป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า ราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
2) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.2/ว 
 2381 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2562 เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 และ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการจัดทําประกันภยั ทรัพย์สนิขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร จํานวน 40,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ตามระเบียบและ       
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หนังสือสั่งการ ดังนี ้
1)พระราชกฤษฎีกาเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และ ที่แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษา  
พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวสัดิการเกี่ยวกับ การศกึษาบุตร
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
5) หนังสือ ที ่มท 0809.3/ว4522 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2559 

   
ค่าใช้สอย รวม 351,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ       

    
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ผู้รับจา้งทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็น
การประกอบ ดัดแปลง เสรมิสร้างครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าจ้างเหมาสูบ
น้ํา ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลกัษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว 4044 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและเบิกจา่ยเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

      

    
ค่าจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานกองช่าง จํานวน 216,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการปฏิบัติงานกองช่าง จํานวน 2 อัตราเพื่อจ่ายเป็น
ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานกองช่าง 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลง
วันท่ี 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลง
วันท่ี 19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีในลกัษณะค่าใช้สอย วัสด ุและค่าสาธารณูปโภค 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท.0808.2/ว 4044 ลง
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วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เรื่องหลักเกณฑ์การดําเนินการจ้างเอกชนและเบิกจา่ยเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

    
ค่าถ่ายเอกสาร และเย็บเล่ม จํานวน 5,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บเลม่ หรือเข้าปกหนังสือ หรือเอกสารรูปเลม่อื่น 

      

    
ค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่ารังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ หรือช้ีแนวเขต เพื่อคุ้มครอง

ป้องกัน ภายในเขตตําบลกุดน้ําใส        

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม การประชุมสมัมนาต่างๆ ค่าพาหนะ ค่า
เบี้ยเลีย้ง ค่าเช่าท่ีพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสมัมนาของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง  
 

      

   
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงและซ่อมแซมครุภณัฑ ์เช่น เครื่องคอมพิวเตอรพ์ร้อม
อุปกรณ ์ตู้ โต๊ะ เก้าอี ้เครื่องปรับอากาศ รถยนต ์ 
รถจักรยานยนต ์ฯลฯ   

      

   
ค่าวัสดุ รวม 415,000 บาท 

   
วัสดุสาํนักงาน จํานวน 30,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ แฟ้ม  

ตรายาง น้ํายาลบคําผิด ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ ฯลฯ  
 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ จํานวน 100,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย ุเช่น หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า สวิทช์

ไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย บาลลาส แผงวงจร ฯลฯ  
 

      

   
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้
ต่างๆ ส ีปูนซีเมนต ์อิฐ กระเบื้อง สังกะส ีทราย หิน ดินลูกรัง แผ่นเหล็ก เสา
เหล็ก เหล็กเส้น สว่าน เลื่อย จอบ เสียม มีดถางหญ้า ขอตัดกิ่งไม ้ฯลฯ  
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ่ยางนอก ยางใน หัว

เทียน ฯลฯ  
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันเบนซิน น้ํามัน

ดีเซล น้ํามันเครื่อง ฯลฯ  
 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ จํานวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร ่เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและ
ส ีฟิล์ม ฟิล์มสไลด ์แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ภาพถ่ายดาวเทียม รูปสีหรือขาวดําทีไ่ด้
จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  
 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร ์ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุคอมพิวเตอร ์เช่น ผงหมึก ตลับผงหมึก หมึก
เติม เครื่องพิมพ์ แผ่นกรองแสง แป้นพิมพ ์เมาส ์แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล เมนบอรด์ เมมโมรี่ชิพ ฯลฯ  

      

  
งบลงทุน รวม 20,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 20,000 บาท 

   
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

      

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสรา้ง จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้ไดม้าซึ่งสิ่งกอ่สร้าง 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูม ิด่วนมาก
ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี  9  มิถุนายน  2558        เรื่อง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

      

 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล รวม 275,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 75,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกําจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม จํานวน 30,000 บาท 
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  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกําจัดขยะ
และรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคณุ
วิทยากร ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าอุปกรณส์าธิต ค่า
ตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้า 210  ลําดับท่ี 5 
 

      

    
โครงการสร้างพลังชุมชนคัดแยกเพื่อลดปัญหาขยะ จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการสร้างพลังชุมชนคัดแยกเพื่อลดปัญหา
ขยะ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าป้าย ค่า
วัสด ุเครื่องเขียน อุปกรณ ์ค่าอุปกรณส์าธิต ค่าตกแต่งสถานที ่ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565 หน้า 207 ลําดับที5่ 
 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท 

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท 

      
  เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ใช้ในงานกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เช่นถังขยะ และวัสดุอืน่ๆ  
 

      

  
งบลงทุน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะตําบลกุดน้ําใส จํานวน 200,000 บาท 

      
  เพื่อก่อสร้างรั้วบ่อขยะ ตามแบบแปลนที่อบต.กําหนด เป็นไปตามพระราชบญัญัติ

สภาตาํบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537และแกไ้ขเพิ่มเตมิถึงฉบับปัจจุบัน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี199 ลําดับ44 

      

  



ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                                                 106 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน รวม 490,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 490,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการครอบครัวสัมพันธ์ เสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการครอบครัวสัมพันธ์  เสริมสร้างความรักความ
อบอุ่นในครอบครัว  ประกอบไปดว้ยค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
สมนาคณุวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่ายานพาหนะฯลฯ  ตาม
พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗  (๖) ส่งเสรมิพัฒนา
สตร ี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอาย ุ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๔  ลําดับที ่๑๒ 
 

      

    
โครงการเช่ือมโยงบูรณาการการจดัทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเช่ือมโยงบูรณาการการจดัทําแผนชุมชน ตําบล
กุดน้ําใส  ประกอบด้วยค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ฯลฯ    เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้า 145  ลําดับที ่16 
 

      

    
โครงการซ่อมแซมบ้านสร้างสุขบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอาย/ุผูพ้ิการ จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมบา้นสร้างสุขบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอาย/ุผู้พิการเพื่อเป็นการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯและ
บรมวงศ์ฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสด ุ อุปกรณ ์  ฯลฯ ในการซ่อมแซมบา้น
ผู้ด้อยโอกาส  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้า 144  ลําดับที ่11 
 

      

    
โครงการปกป้องสถาบันสําคญัของชาติ จํานวน 30,000 บาท 

      

  -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการปกป้องสถาบันสําคญัชองชาติ
เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ
ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)  หน้าท่ี 178 ลําดับ
ที ่13 
 

    
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว ตําบลกดุน้ําใส จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อ
เด็ก  สตร ี และครอบครัว  ตําบลกุดน้ําใส  ประกอบไปด้วยคา่อาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่ายานพาหนะ
ฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตาํบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที ่๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗  (๖) ส่งเสริมพัฒนา
สตร ี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๒  ลําดับที ่๖ 
 

      

    
โครงการฝึกอบรมอาชีพผูสู้งอายุตาํบลกุดน้ําใส จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายตุําบลกดุน้ําใส  ประกอบ
ไปด้วยค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรมฯลฯ  ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗  (๖)  
ส่งเสริมพัฒนาสตร ี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๐  ลําดับที ่๑  
 

      

    
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับตําบล 

จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระดับตําบล ประกอบไปด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่า
ใช้สอยเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ ฯลฯ ตาม
พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (6) ส่งเสริมพัฒนา
สตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผูพ้ิการ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้า 140 ลําดับที ่2 
 

      

    
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรตีําบลกุดน้าํใส จํานวน 20,000 บาท 

      
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพสตรีตาํบลกดุน้ําใส 

ประกอบไปด้วยค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าสมนาคณุวิทยากร 
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
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การตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่ายานพาหนะฯลฯ  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่๗ )  
พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗  (๖) ส่งเสรมิพัฒนาสตร ีเด็ก เยาวชน ผู้สงูอายุ  
และผู้พิการ   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕)  
หน้า ๑๔๑  ลําดับที ่๓  

    
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับคณุภาพชีวิตผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  ประกอบไปด้วยคา่อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าสมนาคณุ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่ายานพาหนะ  ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที ่๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗  (๖) ส่งเสริมพัฒนา
สตร ี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ  เป็นไป 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๓  ลําดบัท่ี ๘ 
 

      

    
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในการดูแลสขุภาวะและสภาวะ
จิตที่ด ี

จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  ผูส้งูอายุ/ผู้พิการ   
ในการดูแลสุขภาวะและสภาวะจิตที่ดี  ประกอบไปด้วยค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสด ุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม  ค่ายานพาหนะ  ตาม
พระราชบัญญัตสิภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๗ ) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗  (๖) ส่งเสรมิพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ ) เป็นไป ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๒  ลําดับที ่๗ 
 

      

    
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผูสู้งอายุตําบลกุดน้ําใส จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและอบรมแกนนําผู้สูงอายตุําบล
กุดน้ําใสประกอบไปด้วยค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคณุ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรมฯลฯ  ตามพระราชบัญญัตสิภาตาํบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562  มาตรา 67  (6)  
ส่งเสริมพัฒนาสตร ี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้า 143  ลําดับที ่9 
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โครงการอบรมป้องกันเอดสต์ําบลกุดน้ําใส จํานวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมป้องกันเอดส ์ตําบลกุดน้ําใส  ประกอบด้วย
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคณุวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ   
ค่าวัสด ุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม ฯลฯ   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕)  
หน้า ๑๔๑ ลําดับที ่๕ 
 

      

    
โครงการอบรมและทบทวนนวดแผนไทยให้แก่ประชาชนในตําบลกดุน้ําใส จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมนวดแผนไทยให้แก่ประชาชนในตําบลกุด
น้ําใส  ประกอบไปด้วยค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรมฯลฯ    ตามพระราชบัญญตัิสภาตําบลองค์การ
บริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที ่7 ) พ.ศ. 2562  มาตรา 67  (6) ส่งเสรมิพัฒนาสตร ี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอาย ุและ
ผู้พิการ   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง 2565) หน้า 146  ลําดับ
ที ่18 
 

      

    
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนาศักยภาพและสรา้งเครือข่ายองค์กรสตรี กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มอาชีพ 

จํานวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ  และ
สร้างเครือข่ายองค์กรสตร ี กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มอาชีพ  ประกอบไปดว้ยค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสด ุ  
เครื่องเขียนและอุปกรณ ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ี
ฝึกอบรม  ค่ายานพาหนะฯลฯ  ตามพระราชบัญญตัิสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๖๗  (๖)
ส่งเสริมพัฒนาสตร ี  เด็ก  เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ  ) เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕) หน้า ๑๔๓  ลําดับที ่๑๐    
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 270,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 270,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการจดักิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีตําบลกุดน้ําใส จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดกิจกรรมงานด้านวัฒนธรรมประเพณีตําบล
กุดน้ําใส เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 175 ลําดับท่ี 1 
 

      

    
โครงการจดังานวันผูสู้งอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ จํานวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันสงกรานต์ เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 180 ลําดับท่ี 19 
 

      

    
โครงการประเพณีลอยกระทง จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีลอยกระทง เช่น เงนิรางวัล เงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานท่ี ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 175  ลําดับท่ี 2 
 

      

    
โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรมเยาวชนเสริมสร้างพัฒนาจิต จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชน
เสริมสร้างพัฒนาจิต เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
ป้ายโครงการ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีฝึกอบรม ฯลฯ  
- เปน็ไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 176  ลําดับท่ี 5 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 2,097,000 บาท 

  
งบลงทุน รวม 2,097,000 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,097,000 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเป้ง หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสวสัดิ ์ จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเป้ง หมู่ที ่9 สายบ้าน นาย
สวัสดิ ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า 320ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทาง
หลวงชนบทที ่ทถ. 2-204  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ   1 ป้าย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 79 ลําดับที ่88)  
    

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด - ฝายน้ําล้น หมู่ที่ 13 จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตลาด หมู่
ที ่13 สายข้างวัด – ฝายน้าํล้น ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 80 เมตรหนา 0.15 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 320  ตารางเมตรตามรูปแบบรายการกําหนดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้าํใส   พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 2 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 65 ลําดับที ่32)   
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนเกษตร 1 รหัส ชย.ถ. 35-041 จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นดอนเกษตร 1
รหัส ชย.ถ. 35-041 หมู่ที ่11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 80 เมตร หนา 0.15 
หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม่น้อยกว่า 320  ตารางเมตรตามรูปแบบรายการกําหนดของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้าํใส   พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 2  -
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 97 ลําดับที ่157)   
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดน้ําใส หมู่ที ่3
สายลานตาก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 65 เมตร หนา 0.15 หรอืมีพ้ืนท่ีรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 325  ตารางเมตรตามรูปแบบรายการกําหนดของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดน้าํใส   พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 2ป้าย (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 71 ลําดับที ่58 
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแตง หมู่ที่ 7 สายบ้าน
นายสมบรูณ ์ ประสม 

จํานวน 150,000 บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าแตง หมู่       
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ที ่7  สายบ้านนายสมบรูณ ์ ประสม ขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 65 เมตร
หนา 0.15 หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม่นอ้ยกว่า 325  ตารางเมตรตามรูปแบบรายการ
กําหนดขององค์การบริหารส่วนตาํบลกุดน้ําใส พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 2 (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 -พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 79 ลําดับ
ที ่86)        
 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าพ่อ หมู่ที่ 1 จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตลาด หมู่ที ่1 สายศาลเจ้าพ่อ
หลวงอภัย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร  ยาว  108 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นท่ีรวมกันไม่
น้อยกว่า 324  ตารางเมตรตามรูปแบบรายการกาํหนดของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดน้าํใส พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2 ป้าย (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 70 ลําดับที ่51)    
 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสตต์ิกทับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 12 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยทําการ
เสรมิผิวจราจรแอสฟัตถ์ติกคอนกรตี โดยมมีีพื้นท่ีเสริมผิวแอสฟัตถไ์มน่้อยกว่า 600
ตารางเมตรเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทงานทางบํารุงรักษาทาง
แบบท่ี 3 (มฐ.บร. 3/2546) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ  2 ป้าย 
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี59 ลาํดับที่ 7)     
 

      

   
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง       

    
โครงการถนนปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ่้าน บ้านร่วมมติร 
หมู่ที่ 8 สายทางเข้าหมู่บ้าน 

จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านร่วม
มิตร หมู่ที ่8สายทางเข้าหมู่บ้าน โดยทําการเสรมิผิวจราจรแอสฟัตถต์ิกคอนกรีต   
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120  เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเสริมผิวแอส
ฟัตถ์ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตรเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทงาน
ทางบํารุงรักษาทาง แบบท่ี 3 (มฐ.บร. 3/2546) พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  2 ป้าย (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี
79 ลําดับที ่87)    
 

      

    
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลกูรัง หมู่ที่ 10 จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตรเป็นบางตอนภายในหมู่บ้าน บ้าน
เหนือ หมู่ที ่10 ขนาดผิวจราจรกวา้งเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไม่น้อยกว่า 1,250 ลบม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
ผิวจราจรให้เรียบตามรูปแบบรายการและข้อกําหนดขององค์การบรหิารส่วนตําบล
กุดน้ําใส  พร้อมตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2  ป้าย  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 106 ลําดับที ่194)     
 

    
โครงการปรับเกรดซ่อมแซมถนนลกูรัง หมู่ที่ 4 จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตรเป็นบางตอนภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
วัด หมู่ที ่4 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไม่น้อยกว่า 1,250 ลบม. พร้อมเกรดเกลี่ย
ปรับแต่งผิวจราจรใหเ้รียบตามรูปแบบรายการและข้อกําหนดขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดน้ําใส  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 2  ป้าย  (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 105 ลําดับที ่188)    
  

      

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมร่องระบายน้ํา สายบ้านพ่อภี 
หมู่ที่ 5 

จํานวน 123,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ 
หมู่ที ่5 สายบ้านพ่อสุภ ี พิพิธกุล โดยทําการเสริมผิวจราจรแอสฟตัถ์ติกคอนกรีต
ขนาดกว้าง 3.50เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเสริมผิวแอสฟัตถ์
ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทงานทาง
บํารุงรักษาทาง แบบท่ี 3 (มฐ.บร. 3/2546) (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 60 ลําดับที ่10)     
 

      

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นสาํโรงโคก หมู่ที่ 6 
สายบ้านนางวิไลวรรณ  รุ่งรัตน์อาภา (โครงการที่ 2) 

จํานวน 324,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสําโรง
โคก หมู่ที ่6 สายบ้านนางวิไลวรรณ รุ่งรัตน์อาภา โดยทําการเสรมิผวิจราจรแอสฟัตถ์
ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320  เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
เสรมิผิวแอสฟตัถ์ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทงานทางบํารุงรักษาทาง แบบท่ี 3 (มฐ.บร. 3/2546) (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 60 ลําดับที ่15)  
   

      

    
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรังพร้อมปรับเกรด หมู่ที่ 2 จํานวน 150,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินลูกรังถนนเพื่อการเกษตรเป็นบางตอนภายในหมู่บ้าน บ้านวัง
เสมา หมู่ที ่2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลกูรังไม่น้อยกว่า 1,250 ลบม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง
ผิวจราจรให้เรียบตามรูปแบบรายการและข้อกําหนดขององค์การบรหิารส่วนตําบล
กุดน้ําใส พร้อมติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์โครงการ 2  ป้าย  (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2565  หน้าท่ี 71 ลําดับที ่57)     
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แผนงานการเกษตร 

 
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 110,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 110,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ยอ่ยสลายตอซังข้าว จํานวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายในการดําเนนิโครงการส่งเสริมการใช้จุลินทรียย์่อยสลายตอซัง
ข้าว เพื่อไกกลบตังซังข้าว เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ ค่า
สมนาคณุ วิทยาการ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานท่ีฝึกอบรม ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 149 ลําดับที ่6 
 

      

    
โครงการอบรมทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อผลผลติทางการเกษตร จํานวน 35,000 บาท 

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิอบรมทําปุ๋ยหมักและปุย๋ชีวภาพเพื่อผลผลิตทาง
การเกษตร เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีฝึกอบรม ฯลฯ  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 148 ลําดับที ่2 
 

      

    
โครงการอบรมป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยชีววิถี จํานวน 25,000 บาท 

      

   -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาํเนินโครงการอบรมป้องกันและกําจดัแมลงศัตรูพืช
โดยชีววิถี เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคณุวทิยากร ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสด ุเครื่องเขียนและอุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานท่ีฝึกอบรม ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 148 ลําดับที ่3 
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งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

    
โครงการเฉลิมพระเกยีรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาต ิ จํานวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการเฉลิมพระเกยีรติแม่ของแผ่นดิน วัน
ต้นไม้แห่งชาต ิเช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 211 ลําดับที ่7 

      

    
โครงการรักน้ํา รักป่า รักษาแผ่นดนิ จํานวน 30,000 บาท 

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิโครงการเฉลิมพระเกยีรติแม่ของแผ่นดิน วัน
ต้นไม้แห่งชาต ิเช่น ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าท่ี 210 ลําดับที ่6 
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แผนงานงบกลาง 

 
งบกลาง รวม 23,222,796 บาท 

  
งบกลาง รวม 23,222,796 บาท 

   
งบกลาง รวม 23,222,796 บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 294,000 บาท 

      

   เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม 
- การสมทบเงินกองทุนประกันสังคมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ
เพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม ในอัตราร้อยละห้าของ ค่าจ้างพร้อมกับ
หักค่าจ้างของพนักงาน ส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน ด้วยรวมทัง้การส่งเสริม
สมทบกองทุนเงินทดแทน กรณลีูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย 
- พระราชบัญญตัิประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ ว 9 ลง
วันท่ี 22 มกราคม 2557 
 

      

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  
- การสมทบเงินกองทุนเงินทดแทนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพ่ือ
ส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเป็นรายป ีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งป ี ส่งเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่
ลูกจ้างที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทํางาน 
- พระราชบัญญตัิเงินทดแทน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561 
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.5/ว 81 ลง
วันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0808.2/ว 4172 ลง
วันท่ี 24 ธันวาคม2561 
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จํานวน 15,100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ํา
ใส  ที่มีสิทธิและคณุสมบัตคิรบถ้วนตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2552  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2560  (ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประมาณ
การเพิ่มเติม)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๑๔๗  ลําดับที ่ ๒๒ 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 7,000,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและทุพพลภาพในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกุดน้ําใส  ที่มีสิทธิและคณุสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑร์ะเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.2559  (ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประมาณการเพิ่มเตมิ)  ตามประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธิขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้ําใส)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕  หน้า ๑๔๗  ลําดับที ่ ๒๓  
 

      

   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จํานวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดสท์ี่แพทย์รับรองและได้ทําการวินิจฉัยแล้ว  นํามา
จากแผนพัฒนาห้าป ี พ.ศ.2561-2565  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสงัคม  แนวทาง
ที ่ 3.2  แนวทางการพัฒนา  เสรมิสร้าง  ดูแลและจัดสวัสดิการทางสังคมแก่คนทุก
วัย  และสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้เดอืดร้อนและยากไร้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้า 
๑๔๗  ลําดบัท่ี ๒๔ 
 

      

   
สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลกุดน้าํใส จํานวน 350,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สปสช.  ตําบลกุดน้าํใส   
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบให้กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทอ้ง 
ถิ่น ในการดําเนินการตามภารกิจของกองทุน (อบต.ขนาดกลางสมทบเจ้า กองทุน
หลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของเงินท่ีได้รับการจดั สรร หัว
ละ 45 บาท)   
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด มท0891.3/ว 2199 
 ลงวันท่ี10 พฤศจิกายน 2552  
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด มท0891.3/ว 1514 
  ลงวันท่ี26 กรกฎาคม  2554 
-หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด มท0891.3/ว 1263 
 ลงวันท่ี30 พฤษภาคม 2557 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ที่  มท  0808.2/ว 3842   
ลงวันท่ี  30  มิถุนายน  2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าท่ี  189  ลําดับ
ที ่ 15  
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 188,796 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ (กบท.) ซึ่งตั้ง
จ่ายในอัตราร้อยละ1 ของรายได ้ที่ไม่รวมพันธบตัร เงินกู้ เงินท่ีมีผู้อุทิศ หรือเงิน
อุดหนุน ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที ่7) พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 
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