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สวนท่ี 1 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

ของ 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
 

เรยีน   ทานประธานสภาฯ และสมาชกิสภาองคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส 

บัดน้ีถงึเวลาที่คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล กุดนํ้าใส จะไดเสนอรางขอบัญญัติ  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตอสภาองคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส              

อีกครัง้หน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะผูบรหิารองคการบรหิารสวนตําบล กุดนํ้าใส   จงึขอ ชี้แจง ให                   

ทานประธานสภาฯ และสมาชกิสภาฯ ทุกทานไดทราบถงึสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ

แนวนโยบายในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 255 8 ณ วันที่  31  กรกฎาคม  พ.ศ. 25 58                   

องคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส มสีถานะการเงินดังนี้ 

 1.1.1   เงินฝากธนาคารทัง้สิ้น   29,664,255.99  บาท 

 1.1.2.  เงินสะสม       8,606,485.05  บาท 

 1.1.3   ทุนสํารองเงินสะสม   10,491,683.67   บาท 

1.1.4   รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบกิจายจํานวน 

         -   บาท  

 1.1.5   รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน  -   บาท  

1.2  เงินกูคงคาง      -   บาท  

2. การบรหิารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 25 58 ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2558 

2.1  รายรับจรงิทัง้สิ้น  17,765,939.68 บาท  ประกอบดวย 

 หมวดภาษอีากร          356,384.69  บ าท 

 หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับ และใบอนุญาต       201,470.00  บาท  
 

 

 หมวดรายไดจากทรัพยสนิ            242,610.03  บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณชิย      -          บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด              125,827.00  บาท 

 หมวดรายไดจากทุน              -          บาท 

 หมวดรายไดจากภาษจัีดสรร           6,930,556.00  บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป            9,909,556.00  บาท 

2.2  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค        16,304,487.86  บาท 
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  2.3   รายจายจรงิทัง้สิ้นจํานวน  17,551,571.74  บาท ประกอบดวย 

   งบกลาง               568,670.00   บาท 

   งบบุคลากร             7,650,046.00    บาท 

   งบดําเนนิการ            4,238,552.99    บาท 

   งบลงทุน            1,769,600.00  บาท 

   งบรายจายอื่น                        1,190,522.75  บาท 

   งบเงินอุดหนุน                2,134,180.00    บาท 

  2.4  รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 

               14,538,123.00  บาท 

  2.5   มกีารจายเงินสะสมเพื่อดําเนนิการตามอํานาจหนาที่     

               4,927,200.00  บาท 

 

 3. งบ0เฉพาะการ0            -            บาท  
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คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

2.1  รายรับ 
รายรับ รับจรงิ 

ป 2557 

ประมาณการ 

ป 2558 

ประมาณการ 

ป 2559 

หมาย

เหตุ 

รายไดจัดเก็บเอง     

 หมวดภาษอีากร 352,009.08 350,000.00 370,000.00  

  ภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ 119,420.00 100,000.00 120,000.00  

       ภาษบีํารุงทองที่ 182,781.08 190,000.00 190,000.00  

       ภาษปีาย 49,808.00 60,000.00 60,000.00  

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ

ใบอนุญาต 

306,085.00 276,000.00 316,000.00  

  คาธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย 291,280.00 250,000.00 290,000.00  

      คาปรับผูกระทําผดิกฎหมายจราจรทางบก 4,000.00 5,000.00 5,000.00  

      คาปรับการผิดสัญญา 2,475.00 10,000.00 10,000.00  

      คาใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

7,250.00 10,000.00 10,000.00  

  คาใบอนุญาต อื่น ๆ 1,080.00 1,000.00 1,000.00  

 หมวดรายไดจากทรัพยสนิ 263,291.66 150,000.00 190,000.00  

      ดอกเบี้ย 263,291.66 150,000.00 190,000.00  

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและ               

 การพาณิชย 

- - -  

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 132,740.00 34,000.00 34,000.00  

     เงนิที่มผูีอุทศิให - - -  

      คาขายแบบแปลน 117,100.00 30,000.00 30,000.00  

      รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 15,640.00 4,000.00 4,000.00  

 หมวดรายไดจากทุน - - -  

 รวมรายไดจัดเก็บ 1,108,125.74 810,000.00 910,000.00  
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รายรับ รับจรงิ 

ป 2557 

ประมาณการ 

ป 2558 

ประมาณการ 

ป 2559 

หมาย

เหตุ 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให                      

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    

 หมวดภาษจัีดสรร 14,948,208.40 17,190,000.00 17,190,000.00  

      ภาษมูีลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนด

แผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจ 

6,472,476.59 9,000,000.00 9,000,000.00  

      ภาษมูีลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร

รายได 

3,172,241.24 2,750,000.00 3,000,000.00  

      ภาษธีุรกจิเฉพาะ 34,761.34 - 30,000.00  

      ภาษสีุรา 1,487,734.26 1,200,000.00 1,300,000.00  

      ภาษสีรรพสามติ 2,023,613.46 3,000,000.00 2,260,000.00  

      ภาษกีารพนัน  150,990.55 - 150,000.00  

      คาภาคหลวงแร 50,020.05 40,000.00 50,000.00  

      คาภาคหลวงปโตรเลยีม 117,033.91 100,000.00 100,000.00  

      คาธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธิและ                 

นติกิรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 

1,439,337.00 1,100,000.00 1,300,000.00  

 รวมรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลว

จัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

14,948,208.40 17,190,000.00 17,190,000.00  

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

    

     หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,332,823.00 11,000,000.00 11,900,000.00  

     เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนนิการ

ตามอํานาจหนาที่และภารกจิถายโอนเลอืกทํา 

11,332,823.00 11,000,000.00 11,900,000.00  

 รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

11,332,823.00 11,000,000.00 11,900,000.00  

รวม 27,335,157.14 29,000,000.00 30,000,000.00  
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ

 

 

2.2  รายจาย 

รายจาย รายจายจรงิป  

พ.ศ. 2557 

งบประมาณป 

พ.ศ. 2558 

งบประมาณป 

พ.ศ. 2559 

จายจากงบประมาณ    

       งบกลาง 655,912.00 1,016,200.00 1,103,711.00 

       งบบุคลากร 7,800,583.00 11,199,800.00 12,300,100.00 

       งบดําเนนิงาน 6,123,342.88 10,765,200.00 10,130,489.00 

       งบลงทุน 3,644,073.12 3,529,600.00 4,119,700.00 

       งบรายจายอื่น 10,000.00 15,000.00 30,000.00 

       งบเงินอุดหนุน 2,274,000.00 2,474,200.00 2,316,000.00 

รวมรายจายจากงบประมาณ 20,507,911.00 29,000,000.00 30,000,000.00 
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สวนท่ี 2 

ขอบัญญัติ 
 

 

 

 

เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

ของ 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขององคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส  

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

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

 

ดาน ยอดรวม 

ดานบรหิารท่ัวไป  

แผนงานบรหิารทั่วไป 12,390,820.00 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 350,000.00 

ดานบรกิารชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศกึษา 8,265,689.00 

          แผนงานสาธารณสุข 1,848,440.00 

          แผนงานสังคมสงเคราะห 950,380.00 

          แผนงานเคหะและชุมชน  2,608,960.00 

          แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  760,000.00 

          แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 660,000.00 

ดานการเศรษฐกจิ  

          แผนงานการเกษตร 1,062,000.00 

ดานการดําเนินงานอื่น ๆ   

          แผนงานงบกลาง 1,103,711.00 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 30,000,000.00 
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รายจายตามแผนงานและงบรายจาย 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 

แผนงานงบกลาง (00410) 

               งาน             

งบ        

งบกลาง 

(00411) 

รวม 

 

งบกลาง   

 งบกลาง  922,711.00 922,711.00 

 บําเหน็จ/บํานาญ  181,000.00 181,000.00 

รวม 1,103,711.00 1,103,711.00 
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แผนงานบรหิารงานท่ัวไป (00110) 

         งาน 

งบ        

งานบรหิารท่ัวไป 

(00111) 

งานบรหิารงานคลัง 

(00113) 

รวม 

งบบุคลากร 7,106,640 1,539,980 8,646,620 

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

 เงินเดอืน (ฝายประจํา) 3,844,320 1,539,980 5,384,300 

งบดําเนินงาน 2,456,400 843,800 3,300,200 

 คาตอบแทน 468,400 199,800 668,200 

 คาใชสอย 1,105,000 534,000 1,639,000 

 คาวัสด ุ 480,000 110,000 590,000 

 คาสาธารณูปโภค 403,000 0 403,000 

งบลงทุน 331,000 51,000 382,000 

 คาครุภัณฑ  202,000 51,000 253,000 

 คาที่ดนิและสิ่งกอสราง  129,000 0 129,000 

งบรายจายอื่น 30,000 0 30,000 

 รายจายอื่น  30,000 0 30,000 

งบเงินอุดหนุน 32,000 0 32,000 
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 เงินอุดหนุน  32,000 0 32,000 

รวม 9,956,040 2,434,780 12,390,820 

 

 

 

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) 

                  งาน                

งบ        

งานปองกันภัยฝายพลเรอืน 

และระงับอัคคีภัย (00123) 

รวม 

 

งบดําเนินงาน 350,000 350,000 

 คาใชสอย 190,000 190,000 

 คาวัสด ุ 40,000 40,000 

งบลงทุน 120,000 120,000 

 คาที่ดนิและสิ่งกอสราง  120,000 120,000 

รวม 350,000 350,000 
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แผนงานการศึกษา (00210) 

                  งาน             

งบ        

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

(00211) 

งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 

(00212) 

รวม 

 

งบบุคลากร 1,109,300 0 1,109,300 

 เงินเดอืน (ฝายประจํา) 1,109,300 0 1,109,300 

งบดําเนินงาน 991,000 3,023,289 4,014,289 

 คาตอบแทน 256,000 0 256,000 

 คาใชสอย 375,000 1,625,200 2,000,200 

 คาวัสด ุ 300,000 1,398,089 1,698,089 

 คาสาธารณูปโภค 60,000 0 60,000 

งบลงทุน 828,100 260,000 1,088,100 



ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  13 

 คาครุภัณฑ  78,100 260,000 338,100 

 คาที่ดนิและสิ่งกอสราง  750,000 0 750,000 

งบเงินอุดหนุน 70,000 1,984,000 2,054,000 

 เงินอุดหนุน 70,000 1,984,000 2,054,000 

รวม 2,998,400 5,267,289 8,265,689 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 

                 งาน                     

งบ        

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

(00221) 

งานบริการสาธารณสุขและ                       

งานสาธารณสุขอื่น (00223) 

รวม 

 

งบบุคลากร 1,002,440 0 1,002,440 

 เงินเดอืน (ฝายประจํา) 1,002,400 0 1,002,440 

งบดําเนินงาน 255,000 215,000 470,000 

 คาตอบแทน 60,000 0 60,000 

 คาใชสอย 50,000 215,000 265,000 

 คาวัสด ุ 145,000 0 145,000 

งบลงทุน 107,000 59,000 166,000 

 คาครุภัณฑ  107,000 59,000 166,000 

งบเงินอุดหนุน 0 210,000 210,000 

 เงินอุดหนุน 0 210,000 210,000 

รวม 1,364,440 484,000 1,848,440 
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แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) 

                 งาน                   

งบ        

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  (00231) รวม 

 

งบบุคลากร 781,380 781,380 

 เงินเดอืน (ฝายประจํา) 781,380 781,380 

งบดําเนินงาน 155,000 155,000 

 คาตอบแทน 45,000 45,000 

 คาใชสอย 70,000 70,000 

 คาวัสด ุ 40,000 40,000 

งบลงทุน 14,000 14,000 

 คาครุภัณฑ  14,000 14,000 

รวม 950,380 950,380 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

              งาน              

งบ        

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน 

(00241) 

งานไฟฟาถนน 

 

(00242) 

งานสวนสาธารณะ 

 

(00243) 

งานกําจัดขยะมูลฝอย 

 

(00244) 

รวม 

 

งบบุคลากร 760,360 0 0 0 760,360 

 เงินเดอืน (ฝายประจํา) 760,360 0 0 0 760,360 

งบดําเนินงาน 331,000 0 80,000 80,000 491,000 

 คาตอบแทน 126,000 0 0 0 126,000 

 คาใชสอย 105,000 0 80,000 30,000 215,000 

 คาวัสด ุ 100,000 0 0 50,000 150,000 

งบลงทุน 58,600 1,200,000 99,000 0 1,357,600 

 คาครุภัณฑ  58,600 0 0 0 58,000 

 คาที่ดนิและสิ่งกอสราง  0 1,200,000 99,000 0 1,299,000 

รวม 1,149,960 1,200,000 179,000 80,000 2,608,960 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) 

                 งาน                     

งบ        

งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

(00252) 

รวม 

 

งบดําเนินงาน 740,000 740,000 

 คาใชสอย 740,000 740,000 

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 

 เงินอุดหนุน 20,000 20,000 

รวม 760,000 760,000 

 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 

                 งาน                      

งบ        

งานกฬีาและนันทนาการ 

(00262) 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(00263) 

รวม 

 

 

งบดําเนินงาน 150,000 410,000 560,000 

 คาใชสอย 150,000 410,000 560,000 

งบลงทุน 100,000 0 100,000 
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 คาที่ดนิและสิ่งกอสราง  100,000 0 100,000 

รวม 250,000 410,000 660,000 

 

 

 

แผนงานการเกษตร (00320) 

                  งาน                        

งบ        

งานสงเสรมิการเกษตร 

(00321) 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม 

(00322) 

รวม 

 

งบดําเนินงาน 130,000 40,000 170,000 

 คาใชสอย 130,000 40,000 170,000 

งบลงทุน 100,000 792,000 892,000 

 คาที่ดนิและสิ่งกอสราง  100,000 792,000 892,000 

รวม 230,000 832,000 1,062,000 
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ขอบัญญัต ิ

 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559 

ขององคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

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

 โดยที่เปนการสมควรตัง้งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2559 อาศัยอํานาจตาม

ความในพระราชบัญญัตสิภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติ  

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบล

กุดน้ําใส และโดยอนุมัตขิองนายอําเภอจัตุรัส ดังตอไปนี้ 

 ขอ 1.  ขอบัญญัตนิี้เรยีกวา ขอบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                    

พ.ศ. 2559 

 ขอ 2.  ขอบัญญัตนิี้ใหใชบังคับตัง้แตวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 เปนตนไป 

 ขอ 3.  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2559 เปนจํานวนรวมทัง้สิ้น 30,000,000  

บาท  

 ขอ 4.  งบประมาณรายจายทั่วไป   จากจายรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจัีดสรร  และหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  เปนจํานวนรวมทัง้สิ้น  30,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบรหิารท่ัวไป  

แผนงานบรหิารงานทั่วไป 12,390,820 

          แผนงานการรักษาความสงบภายใน 350,000.00 

ดานบรกิารชุมชนและสังคม  

          แผนงานการศกึษา 8,265,689 

          แผนงานสาธารณสุข 1,848,440 

          แผนงานสังคมสงเคราะห 950,380 

          แผนงานเคหะและชุมชน  2,608,960 

          แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  760,000 

          แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 660,000 

ดานการเศรษฐกจิ  

          แผนงานการเกษตร 1,062,000 

ดานการดําเนนิงานอื่น ๆ   

         งบกลาง 1,103,711 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 30,000,000 
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ขอ 5. ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส   ปฏบิัตกิารเบกิจายเงินงบประมาณ                  

ที่ไดรับอนุมัตใิหเปนไปตามระเบยีบการเบกิจายเงินขององคการบรหิารสวนตําบล  

 ขอ 6. ใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส มหีนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้ 
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูม ิ
 

 รายรับจรงิ ประมาณการ 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ยอดตาง  

(%) 
ป 2559 

หมวดภาษอีากร       

     ภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ  62,521.00 165,887.00 112,657.00 119,420.00 0.49 120,000.00 

 ภาษบีํารุงทองที่  189,885.95 195,387.04 182,142.06 182,781.08 3.95 190,000.00 

 ภาษปีาย  48,099.63 48,365.00 47,024.00 49,808.00 20.46 60,000.00 

รวมหมวดภาษอีากร   300,506.58 409,639.04 341,823.06 352,009.08 5.11 370,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต       

     คาธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย  256,860.00 243,000.00 290,270 291,280.00 -0.44 290,000.00 

 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  11,600.00 4,800.00 5,450.00 4,000.00 25.00 5,000.00 

 คาปรับการผิดสัญญา 21,890.00 15,774.00 7,306.00 2,475.00 304.04 10,000.00 

 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ - 13,190.00 12,420.00 7,250.00 37.93 10,000.00 

 คาใบอนุญาตอื่น ๆ 10,490.00 - 790.00 1,080.00 -7.41 1,000.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 300,840.00 276,764.00 316,236.00 306,085.00 3.24 316,000.00 
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 รายรับจรงิ ประมาณการ 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ยอดตาง  

(%) 
ป 2559 

หมวดรายไดจากทรัพยสนิ       

     ดอกเบี้ย 54,971.91 75,686.23 243,323.48 263,291.66 -27.84 190,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสนิ 54,971.91 75,686.23 243,323.48 263,291.66 -27.84 190,000.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย       

     -  - - - - - - 

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย - - - - - - 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       

     เงนิที่มผูีอุทศิให  8,250.00 7,300.00 - - - - 

 คาขายแบบแปลน  35,500.00 47,500.00 290,000.00 117,100.00 -74.38 30,000.00 

 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 19,475.00 8,980.00 53,366.00 15,640.00 -74.42 4,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 63,225.00 63,780.00 343,866.00 132,740.00 -74.39 34,000.00 

หมวดรายไดจากทุน       

     -  - - - - - - 

รวมหมวดรายไดจากทุน - - - - - - 
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 รายรับจรงิ ประมาณการ 

 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 
ยอดตาง  

(%) 
ป 2559 

หมวดภาษจัีดสรร       

     ภาษมูีลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,533,759.73 5,882,100.66 9,160,566.83 6,472,476.59 39.05 9,000,000.00 

 ภาษมูีลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได  - 2,621,925.99 2,982,576.66 3,172,241.24 -5.43 3,000,000.00 

 ภาษธีุรกจิเฉพาะ  - 1,227.82 35,911.96 34,761.34 -13.70 30,000.00 

 ภาษสีุรา  1,226,237.73 1,334,397.82 1,361,335.55 1,487,734.26 -12.62 1,300,000.00 

 ภาษสีรรพสามติ  2,954,876.28 2,399,975.99 2,976,231.01 2,023,613.46 11.68 2,260,000.00 

 ภาษกีารพนัน - - 20.00 150,990.55 0.66 150,000.00 

 คาภาคหลวงแร  72,343.70 38,179.60 39,020.03 50,020.05 -0.04 50,000.00 

 คาภาคหลวงปโตรเลยีม  67,176.87 97,533.78 122,513.36 117,033.91 -14.55 100,000.00 

 คาธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมตามประมวล

กฎหมายที่ดนิ 

936,477.00 1,052,480.00 1,222,673.00 1,439,337.00 -9.68 1,300,000.00 

รวมหมวดภาษจัีดสรร 12,790,871.31 13,427,821.66 17,900,848.40 14,948,208.40 15.00 17,190,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       

     เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนนิการตามอํานาจหนาที่และ

ภารกจิถายโอนเลอืกทํา 

8,328,586.86 10,005,173.00 10,322,067.00 11,332,823.00 5.00 11,900,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 8,328,586.86 10,005,173.00 10,322,067.00 11,332,823.00 5.00 11,900,000.00 

รวมทุกหมวด 21,839,001.66 24,258,863.93 29,468,163.94 29,000,000.00 3.45 30,000,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  30,000,000.00  บาท  แยกเปน 
 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษอีากร ท่ี อบต. จัดเก็บเอง  (411000)     รวม   370,000  บาท   

1.  ภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ  (411001)       จํานวน    120,000   บาท   

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

      ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

2. ภาษบีํารุงทองที่ (411002) จํานวน   190,000   บาท   

   ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

      ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

3.   ภาษปีาย (411003)      จํานวน    60,000   บาท   

 ประมาณการไว เทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

      ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

หมวดคาธรรมเนียมและคาปรับและใบอนุญาต  (412000)      รวม   316,000  บาท    

1.  คาธรรมเนยีมเก็บและขนขยะมูลฝอย  (412107)   จํานวน   290,000  บาท   

ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

2.  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก (412202)  จํานวน      5,000  บาท   

                ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

             ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

3.   คาปรับการผิดสัญญา  (412210)  จํานวน   10,000   บาท   

       ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

             ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

4.   คาใบอนุญาตประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  (412303) 

        จํานวน   10,000  บาท  

  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

5.    คาใบอนุญาตอื่น ๆ (421307)          จํานวน   1,000   บาท   

  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
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หมวดรายไดจากทรัพยสนิ  (413000)     รวม  190,000 บาท    

  คาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร  (413003)   จํานวน  190,000  บาท  

  ประมาณการไว สูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  (414000)  รวม    -    บาท  

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  (415000)        รวม    34,000  บาท   

 1.    เงินที่มผูีอุทศิให (415004)    จํานวน       -      บาท  

2.    คาขายแบบแปลน (415004)                                  จํานวน    30,000   บาท  

  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

3.     รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  (415999)   จํานวน   4,000   บาท  

  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

รายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

หมวดภาษจัีดสรร       รวม 17,190,000 บาท 

 1.     ภาษมูีลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน ฯ (421002) จํานวน  9,000,000 บาท                      

  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

2.    ภาษมูีลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได  (421004) จํานวน  3,000,000 บาท 

        ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา  เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

3.    ภาษธีุรกจิเฉพาะ  (421005) จํานวน      30,000 บาท   

        ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา  เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557                      

  4.    ภาษสีุรา  (421006)  จํานวน  1,300,000  บาท   

  ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

5.    ภาษสีรรพสามติ  (421007) จํานวน 2,60,000 บาท   

  ประมาณการไวต่ํากวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

 6.     คาภาคหลวงแร  (421012)  จํานวน   50,000  บาท   

  ประมาณการไวส ูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   
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 7.    คาภาคหลวงปโตรเลยีม (421013)    จํานวน 100,000 บาท   

  ประมาณการไวเทากับปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

 8.     คาธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมที่ดนิ (421015) จํานวน 1,300,000 บาท  

  ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557   

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (431000)   

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป      รวม 11,900,000 บาท 

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนนิการตามอํานาจหนาที่และภารกจิที่ถายโอน 

                                                                จํานวน  11,900,000 บาท 

  ประมาณการไวสูงกวาปที่ผานมา เนื่องจากเปนยอดใกลเคยีงกับยอดรับจรงิ     

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพิ่มขึ้น   
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รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส 

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 รายจายจรงิ ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง 

(%) 

ป 2559 

แผนงานงบกลาง        

งานงบกลาง        

     งบกลาง        

      หมวดงบกลาง        

            เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม 231,068 149,547 155,098 107,206 150,000 20.00 180,000 

            เงนิสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 42,000 42,000 42,000 42,000 50,000 0 50,000 

            เงนิสํารองจาย 255,890 141,362 202,230 230,946 316,200 49.50 472,711 

            รายจายตามขอผูกพัน 30,000 173,000 205,550 124,800 220,000 0 220,000 

            เงนิชวยพเิศษ 47,500 8,000 2,000 1,000 100,000 -100.00 0 

รวมหมวดงบกลาง 606,458 513,909 606,878 505,952 836,200 10.34 922,711 

      หมวดบําเหน็จ/บํานาญ        

            เงนิสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น 

(กบท.) 

103,800 139,960 144,960 149,960 180,000 0.56 181,000 

รวมหมวดบําเหน็จ/บํานาญ 103,800 139,960 144,960 149,960 180,000  181,000 

รวมงบกลาง 710,258 653,869 751,838 655,912 1,016,200  1,103,711 

รวมงานงบกลาง 710,258 653,869 751,838 655,912 1,016,200  1,103,711 

รวมแผนงานงบกลาง 710,258 653,869 751,838 655,912 1,016,200  1,103,711 
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 รายจายจรงิ ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง 

(%) 

ป 2559 

แผนงานบรหิารทั่วไป        

งานบรหิารทั่วไป        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว        

            เงนิเดอืน (ฝายการเมอืง) 2,532,840 3,038,880 3,035,766 3,047,427 3,262,320 0 3,262,320 

            เงนิเดอืน (ฝายประจํา) 1,583,337 1,755,363 1,884,911 2,207,963 3,237,960 18.48 3,844,320 

รวมหมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว 4,116,177 4,794,243 4,920,677 5,255,390 6,500,280  7,106,640 

รวมงบบุคลากร 4,116,177 4,794,243 4,920,677 5,255,390 6,500,280  7,106,640 

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาตอบแทน        

            คาตอบแทนผูปฏบัิติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

440,418 0 22,550 4,600 425,000 -47.06 225,000 

            คาตอบแทนการปฏบัิติราชการนอกเวลาราชการ 0 6,720 8,400 24,600 20,000 0 20,000 

            คาเชาบาน 51,400 47,850 57,000 119,000 173,400 0 173,400 

            เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 86,879 51,959 48,260 18,000 50,000 0 50,000 

            เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 38,005.62 60,305.50 6,306 0 0 0 0 

รวมหมวดคาตอบแทน 616,702.62 166,834.50 142,516 166,200 668,400  468,400 
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 รายจายจรงิ ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง 

(%) 

ป 2559 

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 72,577 152,930.78 477,507 394,684 320,000 -31.25 220,000 

            รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ 15,000 10,750 28,830 9,975 30,000 0 30,000 

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

192,254 994,478 1,068,176.22 397,010.45 805,000 0 805,000 

            คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 35,141.81 24,740.02 11,563.50 7,845 50,000 0 50,000 

รวมหมวดคาใชสอย 314,972.81 1,182,898.80 1,586,076.72 809,514.45 1,205,000  1,105,000 

      หมวดคาวัสด ุ        

 วัสดุสํานักงาน  92,163.85 174,294 237,013 147,250 108,000 -7.41 100,000 

 วัสดุไฟฟาและวทิยุ 11,600 0 0 1,350 25,000 0 25,000 

 วัสดุงานบานงานครัว 41,254 37,843 36,316 36,910 60,000 16.67 70,000 

 วัสดุยานพาหนะและขนสง - - - 43,100 35,000 0 35,000 

 วัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 121,590 109,580 118,290 127,515 120,000 25.00 150,000 

 วัสดุวทิยาศาสตรหรือการแพทย - - - - 15,000 -33.33 10,000 

 วัสดุการเกษตร 950 - - 10,000 15,000 0 15,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 8,351 7,836 16,194 14,988.80 25,000 0 25,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร 8,517 25,050 31,433 34,620 35,000 14.29 40,000 

 วัสดุอื่น ๆ 0 0 0 0 10,000 0 10,000 

รวมหมวดคาวัสด ุ 284,425.85 354,603 439,246 415,733.80 448,000  480,000 

 



ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  29 

 รายจายจรงิ ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง 

(%) 

ป 2559 

      หมวดคาสาธารณูปโภค        

            คาไฟฟา 147,518.44 183,534.20 207,129.74 228,066.80 200,000 0 200,000 

            คานํ้าประปา 29,201.43 25,151.56 37,134.79 20,398.93 48,000 0 48,000 

            คาโทรศัพท 5,444.16 4,137.69 3,701.43 3,071.28 15,000 0 15,000 

            คาไปรษณยี 2,836 3,909 11,347 9,890 20,000 0 20,000 

            คาบริการทางดานโทรคมนาคม 13,444.30 44,978.44 29,655.52 32,693.20 50,000 140.00 120,000 

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 198,444.33 261,710.89 288,968.48 294,120.21 333,000  403,000 

รวมงบดําเนนิงาน 1,414,545.61 1,966,047.19 2,456,807.20 1,685,568.46 2,654,400  2,456,400 

     งบลงทุน        

      หมวดคาครุภัณฑ        

            ครุภัณฑสํานักงาน 122,000 183,000 229,900 98,500 0 100.00 56,200 

            ครุภัณฑคอมพวิเตอร 26,000 17,000 5,200 43,500 30,400 48.03 45,000 

            ครุภัณฑการเกษตร 0 0 0 0 13,000 -100.00 0 

            ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 0 63,000 -100.00 0 

            คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 10,000 95,672.98 72,774.19 157,555.91 100,000 0 100,000 

รวมหมวดคาครุภัณฑ 158,000 295,672.98 307,874.19 299,555.91 206,400  202,000 

      หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง        

            คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 100.00 30,000 

            คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0 100.00 99,000 

รวมหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0 100.00 129,000 

รวมงบลงทุน 158,000 295,672.98 307,874.19 0 206,400  331,000 
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 รายจายจรงิ ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง 

(%) 

ป 2559 

     งบรายจายอ่ืน        

      หมวดรายจายอ่ืน        

            คาจางที่ปรึกษาเพื่อศกึษา วจิัย และประเมนิผล หรือพัฒนา

ระบบตาง ๆ ซึ่งมใิชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดนิ และ

สิ่งกอสราง 

10,000 10,000 10,000 10,000 15,000 100.00 30,000 

รวมหมวดรายจายอ่ืน 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000  30,000 

รวมงบรายจายอ่ืน 10,000 10,000 10,000 10,000 15,000  30,000 

     งบเงนิอุดหนุน        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

 เงนิอุดหนุนสวนราชการ 20,000 25,000 52,000 52,000 55,000 -41.82 32,000 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 20,000 25,000 52,000 52,000 55,000  32,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 20,000 25,000 52,000 52,000 55,000  32,000 

รวมงานบรหิารทั่วไป 5,718,722.61 7,090,963.17 7,747,358.39 7,302,514.37 9,431,080  9,956,040 

งานบรหิารงานคลัง        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว        

            เงนิเดอืน (ฝายประจํา) 685,561 783,720 848,220 887,272 1,357,300 13.46 1,539,980 

รวมหมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว 685,561 783,720 848,220 887,272 1,357,300  1,539,980 

รวมงบบุคลากร 685,561 783,720 848,220 887,272 1,357,300  1,539,980 
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 รายจายจรงิ ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง 

(%) 

ป 2559 

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาตอบแทน        

            คาตอบแทนผูปฏบัิติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

174,800 0 0 0 210,000 -57.14 90,000 

            คาตอบแทนการปฏบัิติราชการนอกเวลาราชการ 0 5,880 6,360 7,400 30,000 0 30,000 

            คาเชาบาน 28,800 26,400 28,800 28,800 64,800 0 64,800 

            เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 1,937 2,200 2,200 5,300 15,000 0 15,000 

            เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 14,444 2,129 16,853 628 0 0 0 

รวมหมวดคาตอบแทน 219,981 36,609 54,213 42,128 319,800  199,800 

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 16,800 47,450 99,845 77,230 150,000 96.00 294,000 

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

38,466 103,496 70,974 7,544 200,000 5.00 210,000 

            คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 28,415 0 0 2,000 30,000 0 30,000 

รวมหมวดคาใชสอย 83,681 150,946 170,819 86,774 380,000  534,000 

      หมวดคาวัสดุ        

 วัสดุสํานักงาน  49,665 57,994.12 69,373 47,095 66,000 21.21 80,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร 19,945 20,000 24,200 24,610 30,000 0 30,000 

รวมหมวดคาวัสด ุ 69,610 77,994.12 93,573 71,705 96,000  110,000 

รวมงบดําเนนิงาน 373,272 265,549.12 318,605 158,479 795,800  843,800 
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 รายจายจรงิ ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง 

(%) 
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     งบลงทุน        

      หมวดคาครุภัณฑ        

            ครุภัณฑสํานักงาน 50,000 0 0 0 0 100.00 28,000 

            ครุภัณฑคอมพวิเตอร 9,900 0 0 9,800 30,000 -23.33 23,000 

            คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 0 0 0 0 0 0 0 

รวมหมวดคาครุภัณฑ 59,900 0 0 9,800 30,000  51,000 

รวมงบลงทุน 59,900 0 0 9,800 30,000  51,000 

รวมงานบรหิารงานคลัง 1,118,733 1,049,269.12 1,166,825 1,055,551 2,183,100  2,434,780 

รวมแผนงานบรหิารงานทั่วไป 6,837,455.61 8,140,232.29 8,914,183.39 8,358,065.37 11,614,180  12,390,820 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน        

งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

133,076 67,510 142,140 194,130 180,000 5.56 190,000 

รวมหมวดคาใชสอย 133,076 67,510 142,140 194,130 180,000  190,000 

      หมวดคาวัสด ุ        

 วัสดุเคร่ืองดับเพลงิ 0 0 20,000 9,800 20,000 100.00 40,000 

รวมหมวดคาวัสด ุ 0 0 20,000 9,800 20,000  40,000 

รวมงบดําเนนิงาน 133,076 67,510 162,140 203,930 200,000  230,000 
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     งบลงทุน        

      หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง        

            คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0 100.00 120,000 

รวมหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0  120,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0  120,000 

รวมงานปองกันฝายพลเรอืนและระงับอัคคภีัย 133,076 67,510 162,140 203,930 200,000  350,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 133,076 67,510 162,140 203,930 200,000  350,000 

แผนงานการศกึษา        

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว        

            เงนิเดอืน (ฝายประจํา) 684,333 465,121 493,740 476,902 1,048,360 5.81 1,109,300 

รวมหมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว 684,333 465,121 493,740 476,902 1,048,360  1,109,300 

รวมงบบุคลากร 684,333 465,121 493,740 476,902 1,048,360  1,109,300 
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     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาตอบแทน        

            คาตอบแทนผูปฏบัิติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

323,111 10,000 0 0 300,000 -33.33 200,000 

            คาตอบแทนการปฏบัิติราชการนอกเวลาราชการ 0 2,940 1,170 19,800 10,000 0 10,000 

            คาเชาบาน 23,400 28,800 26,400 28,800 36,000 0 36,000 

            เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 1,937 0 0 0 10,000 0 10,000 

            เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 0 0 410 0 0 0 0 

รวมหมวดคาตอบแทน 348,448 41,740 27,980 486,000 356,000  256,000 

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 79,691 23,731 46,800 67,000 80,000 0 80,000 

            รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธีิการ 0 0 0 0 15,000 0 15,000 

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

493,374 981,874 1,297,814 337,949 550,000 -50.91 270,000 

            คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 0 0 1,720 6,690 10,000 0 10,000 

รวมหมวดคาใชสอย 573,065 1,005,605 1,346,334 361,314 655,000  375,000 
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      หมวดคาวัสด ุ        

 วัสดุสํานักงาน  19,178 66,446 102,974 39,931 100,000 0 100,000 

 วัสดุงานบานงานครัว 28,120 67,784 79,904 89,510 100,000 0 100,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 660 0 0 10,000 0 10,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร 8,158 0 9,750 12,680 25,000 60.00 40,000 

 วัสดุการศึกษา 0 0 0 0 50,000 0 50,000 

รวมหมวดคาวัสด ุ 55,456 134,890 192,628 142,121 285,000  300,000 

      หมวดคาสาธารณูปโภค        

            คาไฟฟา 15,023.89 17,217.05 17,810.42 19,065.54 30,000 0 30,000 

            คานํ้าประปา 13,276.70 21,624.29 19,127.19 18,523.86 30,000 0 30,000 

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค 28,300.59 38,841.34 36,937.61 37,589.40 60,000 0 60,000 

รวมงบดําเนนิงาน 1,005,269.59 1,221,076.34 1,603,879.61 1,027,024.40 1,356,000  991,000 

     งบลงทุน        

      หมวดคาครุภัณฑ        

            ครุภัณฑคอมพวิเตอร 26,000 0 59,000 22,800 0 100.00 78,100 

            คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 20,647 99,700 98,700 75,000 150,000 -100.00 0 

รวมหมวดคาครุภัณฑ 46,647 99,700 157,700 97,800 150,000  78,100 
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      หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง        

            คาถมดนิ 0 0 0 0 0 100.00 100,000 

            คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 0 0 0 0 0 100.00 180,000 

            คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 100.00 100,000 

            คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0 100.00 370,000 

รวมหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0  750,000 

รวมงบลงทุน 46,647 99,700 157,700 97,800 150,000  828,100 

     งบรายจายอ่ืน        

      หมวดรายจายอ่ืน        

            คาจางเหมาประกอบอาหาร 497,250 0 0 0 0 0 0 

รวมหมวดรายจายอ่ืน 497,250 0 0 0 0  0 

รวมงบรายจายอ่ืน 497,250 0 0 0 0  0 

     งบเงนิอุดหนุน        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงนิอุดหนุนสวนราชการ 14,000 0 0 0 0 100.00 70,000 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 14,000 0 0 0 0  70,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 14,000 0 0 0 0  70,000 

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา 2,247,499.59 1,785,897.34 2,255,319.61 1,601,726.40 2,554,360  2,998,400 
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งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 73,582 0 0 0 0  0 

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 298,882 751,972.15 966,720 1,486,400 9.34 1,625,200 

รวมหมวดคาใชสอย 73,582 298,882 751,972.15 966,720 1,486,400  1,625,200 

      หมวดคาวัสด ุ        

 คาอาหารเสริม (นม)  1,200,794.14 1,142,317.83 1,114,715.49 1,122,642.34 1,286,600 8.67 1,398,089 

รวมหมวดคาวัสด ุ 1,200,794.14 1,142,317.83 1,114,715.49 1,122,642.34 1,286,600  1,398,089 

รวมงบดําเนนิงาน 1,274,376.14 1,441,199.83 1,866,687.64 1,089,362.34 2,773,000  3,023,289 

     งบลงทุน        

      หมวดคาครุภัณฑ        

            ครุภัณฑสํานักงาน 0 0 0 0 140,000 -71.43 40,000 

            ครุภัณฑงานบานงานครัว 0 0 0 0 75,000 -73.33 20,000 

            ครุภัณฑการศึกษา 0 0 0 0 200,000 0 200,000 

            ครุภัณฑอื่น ๆ 0 0 0 200,000 0 0 0 

รวมหมวดคาครุภัณฑ 0 0 0 200,000 415,000  260,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 200,000 415,000  260,000 
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     งบเงนิอุดหนุน        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงนิอุดหนุนสวนราชการ 1,227,200 1,253,200 1,281,800 2,012,000 2,044,200 -2.94 1,984,000 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 1,227,200 1,253,200 1,281,800 2,012,000 2,044,200  1,984,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 1,227,200 1,253,200 1,281,800 2,012,000 2,044,200  1,984,000 

รวมงานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศกึษา 2,501,576.14 2,694,399.83 3,148,487.64 3,301,362.34 5,232,200  5,267,289 

รวมแผนงานการศกึษา 4,749,075.73 4,480,297.17 5,403,807.25 4,903,088.74 7,786,560  8,265,689 

แผนงานสาธารณสุข        

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว        

            เงนิเดอืน (ฝายประจํา) 283,089 353,490 440,700 523,160 905,820 10.67 1,002,440 

รวมหมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว 283,089 353,490 440,700 523,160 905,820  1,002,400 

รวมงบบุคลากร 283,089 353,490 440,700 523,160 905,820  1,002,400 

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาตอบแทน        

            คาตอบแทนผูปฏบัิติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

50,000 0 0 0 100,000 -50.00 50,000 

            คาตอบแทนการปฏบัิติราชการนอกเวลาราชการ 0 0 1,590 10,680 10,000 0 10,000 

            เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 0 0 1,590 0 0 0 0 

รวมหมวดคาตอบแทน 50,000 0 1,590 10,680 110,000  60,000 
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      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 2,500 3,700 0 30,000 0 30,000 

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

40,000 0 59,675 0 5,000 0 5,000 

            คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 41,406 1,270 11,760 4,440 15,000 0 15,000 

รวมหมวดคาใชสอย 81,406 3,770 65,135 4,440 50,000  50,000 

      หมวดคาวัสด ุ        

 วัสดุสํานักงาน  26,000 0 1,800 5,000 15,000 33.33 20,000 

 วัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 88,150.80 88,000 97,033.20 100,808.40 100,000 20.00 120,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร 0 0 0 9,200 5,000 0 5,000 

รวมหมวดคาวัสด ุ 114,150.80 88,000 98,833.20 115,008.40 120,000  145,000 

รวมงบดําเนนิงาน 245,556.80 91,770 175,558.20 130,128.40 280,000  255,000 

     งบลงทุน        

      หมวดคาครุภัณฑ        

            ครุภัณฑสํานักงาน 0 0 0 0 0 100.00 7,000 

            ครุภัณฑคอมพวิเตอร 0 0 0 24,500 0 0 0 

            คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ 75,000 36,411.03 49,767.84 10,467 60,000 66.67 100,000 

รวมหมวดคาครุภัณฑ 75,000 36,411.03 49,767.84 34,967 60,000  107,000 

รวมงบลงทุน 75,000 36,411.03 49,767.84 34,967 60,000  107,000 

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข 603,645.80 481,671.03 660,026.04 688,255.40 1,245,820  1,364,440 
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งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 58,691.80 0 149,680 195,000 10.26 215,000 

รวมหมวดคาใชสอย 0 58,691.80 0 149,680 195,000  215,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0 58,691.80 0 149,680 195,000  215,000 

     งบเงนิอุดหนุน        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงนิอุดหนุนกจิการท่ีเปนสาธารณประโยชน 140,000 140,000 140,000 210,000 210,000 0 210,000 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 140,000 140,000 140,000 210,000 210,000  210,000 

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

     งบลงทุน        

      หมวดคาครุภัณฑ        

            ครุภัณฑการเกษตร 0 0 0 0 0 100.00 59,000 

รวมหมวดคาครุภัณฑ 0 0 0 0 0  59,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0  59,000 

รวมงานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 140,000 198,691.80 140,000 359,680 405,000  484,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 743,645.80 680,362.83 800,026.04 1,047,935.40 1,650,820  1,848,440 
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แผนงานสังคมสงเคราะห        

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว        

            เงนิเดอืน (ฝายประจํา) 261,600 240,240 180,000 293,452 686,060 13.89 781,380 

รวมหมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว 261,600 240,240 180,000 293,452 686,060  781,380 

รวมงบบุคลากร 261,600 240,240 180,000 293,452 686,060  781,380 

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาตอบแทน        

            คาตอบแทนผูปฏบัิติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

64,900 39,024 0 0 80,000 -50.00 40,000 

            คาตอบแทนการปฏบัิติราชการนอกเวลาราชการ 0 2,140 1,590 3,600 5,000 0 5,000 

            เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 0 0 0 0 5,000 -100.00 0 

            เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 15,039 4,172 0 0 0 0 0 

รวมหมวดคาตอบแทน 79,939 45,336 1,590 3,600 90,000  45,000 

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 0 27,900 28,000 0 40,000 0 40,000 

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

51,885 2,256 15,666 0 20,000 0 20,000 

            คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 0 0 0 1,460 10,000 0 10,000 

รวมหมวดคาใชสอย 51,885 30,156 43,666 1,460 70,000  70,000 



ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  42 

 รายจายจรงิ ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง 

(%) 

ป 2559 

      หมวดคาวัสดุ        

 วัสดุสํานักงาน  25,514 8,608 36,799 29,980 30,000 0 30,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร 6,230 3,000 0 9,990 10,000 0 10,000 

รวมหมวดคาวัสด ุ 31,744 11,608 36,799 39,970 40,000  40,000 

รวมงบดําเนนิงาน 163,568 87,100 82,055 45,030 200,000  155,000 

     งบลงทุน        

      หมวดคาครุภัณฑ        

            ครุภัณฑสํานักงาน 0 0 0 0 0 100.00 14,000 

            ครุภัณฑคอมพวิเตอร 0 0 0 0 26,200 -100.00 0 

รวมหมวดคาครุภัณฑ 0 0 0 0 26,200  14,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 26,200  14,000 

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห 425,168 327,340 262,055 0 912,260  950,380 

งานสวัสดกิารและสังคมสงเคราะห        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 59,320 0 65,160 100,000 -100.00 0 

รวมหมวดคาใชสอย 0 59,320 0 65,160 100,000  0 

รวมงบดําเนนิงาน 0 59,320 0 65,160 100,000  0 

รวมงานสวัสดกิารและสังคมสงเคราะห 0 59,320 0 65,160 100,000  0 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 425,168 386,660 262,055 403,642 1,012,260  950,380 
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 รายจายจรงิ ประมาณการ 
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แผนงานเคหะและชุมชน        

งานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน        

     งบบุคลากร        

      หมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว        

            เงนิเดอืน (ฝายประจํา) 333,680 373,950 385,740 372,500 701,980 8.32 760,360 

รวมหมวดเงนิเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว 333,680 373,950 385,740 372,500 701,980  760,360 

รวมงบบุคลากร 333,680 373,950 385,740 372,500 701,980  760,360 

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาตอบแทน        

            คาตอบแทนผูปฏบัิติราชการอันเปนประโยชนแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

97,091 0 0 0 100,000 -50.00 50,000 

            คาตอบแทนการปฏบัิติราชการนอกเวลาราชการ 0 420 420 1,800 10,000 0 10,000 

            คาเชาบาน 36,000 33,000 36,000 36,000 36,000 0 36,000 

            เงนิชวยเหลอืการศึกษาบุตร 8,304 6,452 11,700 16,150 20,000 50.00 30,000 

            เงนิชวยเหลอืคารักษาพยาบาล 12,529 8,104 10,517 0 0 0 0 

รวมหมวดคาตอบแทน 153,924 47,976 58,637 53,950 166,000  126,000 

 

 

 

 



ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  44 

 

 รายจายจรงิ ประมาณการ 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง 

(%) 

ป 2559 

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ 8,000 19,905 35,800 0 50,000 20.00 60,000 

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 5,328 2,314 0 25,000 20.00 30,000 

            คาบํารุงรักษาหรือซอมแซม 0 6,830 0 2,450 10,000 50.00 15,000 

รวมหมวดคาใชสอย 8,000 32,063 38,114 2,450 85,000  105,000 

      หมวดคาวัสดุ        

 วัสดุสํานักงาน  19,931 24,000 20,000 11,250 20,000 0 20,000 

 วัสดุไฟฟาและวทิยุ 19,950 19,685 4,750 0 20,000 0 20,000 

 วัสดุกอสราง 10,939 15,000 20,000 17,047 20,000 0 20,000 

 วัสดุยานพาหนะและขนสง 0 0 0 0 10,000 0 10,000 

 วัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น 8,070 7,955 3,992 5,572 10,000 0 10,000 

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0 0 0 290 10,000 0 10,000 

 วัสดุคอมพวิเตอร 0 0 10,000 0 10,000 0 10,000 

รวมหมวดคาวัสด ุ 58,890 66,640 58,742 34,159 100,000  100,000 

รวมงบดําเนนิงาน 220,814 146,679 155,493 90,559 351,000  331,000 
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 รายจายจรงิ ประมาณการ 
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     งบลงทุน        

      หมวดคาครุภัณฑ        

            ครุภัณฑสํานักงาน 0 0 0 0 0 100.00 18,000 

            ครุภัณฑคอมพวิเตอร 0 7,000 14,000 22,800 0 100.00 30,600 

            คาปรับปรุงบํารุงครุภัณฑ 0 0 0 0 10,000 0 10,000 

รวมหมวดคาครุภัณฑ 0 7,000 14,000 22,800 10,000  58,600 

รวมงบลงทุน 0 7,000 14,000 22,800 10,000  58,600 

รวมงานบรหิารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 554,494 527,629 555,233 485,859 1,062,980  1,149,960 

งานไฟฟาถนน        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 0 0 0 265,000 -100.00 0 

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 0  0 

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0 0 265,000  0 

     งบลงทุน        

      หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง        

            คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 1,064,800 1,733,300 1,957,180 653,900 1,807,000 -50.08 902,000 

            คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง 645,420 15,000 118,400 897,950.21 596,000 -50.00 298,000 

รวมหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 1,710,220 1,748,300 2,075,580 1,551,850.21 2,403,000  1,200,000 

รวมงบลงทุน 1,710,220 1,748,300 2,075,580 1,551,850.21 2,403,000  1,200,000 
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     งบเงนิอุดหนุน        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงนิอุดหนุนสวนราชการ 68,118.34 0 0 0 150,000 -100.00 0 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 68,118.34 0 0 0 150,000  0 

รวมงบเงนิอุดหนุน 68,118.34 0 0 0 150,000  0 

รวมงานไฟฟาถนน 1,778,338.34 1,748,300 2,075,580 1,551,850.21 2,818,000  1,200,000 

งานสวนสาธารณะ        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 0 0 0 0 100.00 80,000 

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 0  80,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0 0 265,000  80,000 

     งบลงทุน        

      หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง        

            คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 0 0 0 0 99,000 -100.00 0 

            คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 0 0 

            คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 99,,000 0 99,000 

รวมหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 99,000  99,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 99,000  179,000 

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 0 99,000  179,000 
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งานกําจัดขยะมูลฝอย        

     งบดําเนนิงาน        

        หมวดคาใชสอย        

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 0 0 0 50,000 -40.00 30,000 

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 50,000 -40.00 30,000 

         หมวดคาวัสดุ        

 วัสดุงานบานงานครัว 0 0 0 99,200 50,000 0 50,000 

รวมหมวดคาวัสด ุ 0 0 0 99,200 50,000  50,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0 99,200 100,000  50,000 

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอย 0 0 0 99,200 100,000  50,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,332,832.34 2,275,929 2,630,813 2,136,909.21 4,079,980  2,608,960 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน        

งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

121,262 220,730 449,330 411,985 785,000 -5.73 740,000 

รวมหมวดคาใชสอย 121,262 220,730 449,330 411,985 785,000  740,000 

รวมงบดําเนนิงาน 121,262 220,730 449,330 411,985 785,000  740,000 
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     งบเงนิอุดหนุน        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงนิอุดหนุนสวนราชการ 0 0 0 0 15,000 33.33 20,000 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 0 0 0 0 15,000  20,000 

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 0 0 0 15,000  20,000 

รวมงานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 121,262 220,730 449,330 - 800,000  760,000 

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 121,262 220,730 449,330 411,985 800,000  760,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ        

งานกีฬาและนันทนาการ        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขาลักษณะ

รายจายหมวดอื่น ๆ 

0 145,720 0 59,840 230,000 -34.78 150,000 

รวมหมวดคาใชสอย 0 145,720 0 59,840 230,000  150,000 

      หมวดวัสด ุ        

วัสดุกฬีา 2,582 0 49,980 49,918 50,000 -100.00 0 

รวมหมวดคาวัสดุ 2,582 0 49,980 49,918 50,000  0 

รวมงบดําเนนิงาน 2,582 0 49,980 49,918 280,000  150,000 
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     งบลงทุน        

      หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง        

            คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 0 0 0 0 0 100.00 100,000 

รวมหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0  100,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0  100,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 2,582 145,720 49,980 109,785 280,000  250,000 

งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 101,334 312,040 14,000 280,000 46.43 410,000 

รวมหมวดคาใชสอย 0 101,334 312,040 14,000 280,000  410,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0 101,334 312,040 14,000 280,000  410,000 

รวมงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น 0 101,334 312,040 14,000 280,000  410,000 

รวมแผนงานการศาสนา กีฬา และนันทนาการ 2,582 247,054 362,020 123,758 560,000  660,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน        

     งบลงทุน        

      หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง        

            อาคารตาง ๆ 398,000 0 0 0 30,000 -100.00 0 

            คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง 0 228,500 95,000 99,800 100,000  0 

รวมหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 398,000 228,500 95,000 99,800 130,000  0 

รวมงบลงทุน 398,000 228,500 95,000 99,800 130,000  0 

     งบเงนิอุดหนุน        

      หมวดเงนิอุดหนุน        

            เงนิอุดหนุนสวนราชการ 0 70,382 0 0 0 0 0 

รวมหมวดเงนิอุดหนุน 0 70,382 0 0 0  0 

รวมงบเงนิอุดหนุน 0 70,382 0 0 0  0 

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 398,000 298,882 95,000 0 130,000  0 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 398,000 298,882 95,000 99,800 130,000  0 
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แผนงานการเกษตร        

งานสงเสรมิการเกษตร        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 0 0 0 110,000 18.18 130,000 

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 0 0 110,000  130,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 0 0 110,000  130,000 

รวมงานสงเสรมิการเกษตร 0 0 0 0 110,000  130,000 

     งบลงทุน        

      หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง        

            คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0 100.00 100,000 

รวมหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0  100,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0  100,000 
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งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม        

     งบดําเนนิงาน        

      หมวดคาใชสอย        

            รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบัิติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

0 0 12,500 40,000 40,000 0 40,000 

รวมหมวดคาใชสอย 0 0 12,500 40,000 40,000  40,000 

รวมงบดําเนนิงาน 0 0 12,500 40,000 40,000  40,000 

     งบลงทุน        

      หมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง        

            คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 0 0 0 0 0 100.00 198,000 

            คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0 100.00 594,000 

รวมหมวดคาที่ดนิและสิ่งกอสราง 0 0 0 0 0  792,000 

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 0  792,000 

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 0 0 12,500 40,000 40,000  832,000 

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 12,500 40,000 150,000  1,062,000 
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รายงานรายละเอยีดงบประมาณรายจายท่ัวไป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

องคการบรหิารสวนตําบลกุดนํ้าใส อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  30,000,000  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษจัีดสรร 

และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานงบกลาง (00410)       

งบกลาง   (00411)   รวม  1,103,711  บาท   

1. หมวด  งบกลาง (110000)                   รวม   922,711  บาท 

1.1  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม(110300)           จํานวน  180,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม  ในอัตรารอยละ 5 ของคาตอบแทนของ

พนักงานจางทัง้หมด   ตามพระราชบัญญัตปิระกันสังคม พ.ศ. 2553  และหนังสอืสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ 

ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 ตั้งจายจากเงินรายได 

1.2  เงินสงเคราะหเบี้ยยังชพีผูปวยเอดส (110900)   จํานวน   50,000   บาท   

  เพื่อจายเปนเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผู ปวยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวนิจิฉัยแลว  

และมคีวามเปนอยูยากจน  หรอืถูกทอดทิ้งขาดผูอุปการะดูแล  ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได    

โดยผูปวยเอดสที่มสีทิธิ์จะไดรับเบี้ยยังชีพคนละ  500 บาทตอเดอืน เปนระยะเวลา  12 เดอืน ตั้งจายจาก            

เงินอุดหนุนท่ัวไป 

1.3 เงินสํารองจาย  (111000)             จํานวน    472,711    บาท  

 เพื่อจายเปนเงินสํารองจายใน กจิการที่ไมสามารถคาดไดลวงหนา  กรณจํีาเปนเรงดวน  เชน  

ภัยแลง  อุทกภัย  วาตภัย ฯลฯ  หรอืกรณตัีง้ งบประมาณรายจายไมเพยีงพอจายตามความเหมาะสมโดย

ไดรับอนุมัตจิากผูบรหิารทองถิ่น  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเตมิฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 หมวด 2 ขอ 19  ตั้งจายจากเงินรายได   

จํานวน   149,100   บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน  323,611  บาท 

1.4 รายจายตามขอผูกพัน (111100)    จํานวน  220,000  บาท 

แยกเปน 

   (1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล จํานวน  120,000  บาท  

    เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส                  

ไมนอยกวาอัตรารอยละ 40 ของคาบรกิารสาธารณสุขที่ไดรับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ              

ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนให

องคการบรหิารสวนตําบลหรอืเทศบาล  ดําเนนิงานและบรหิารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ทองถิ่น พ.ศ. 2557  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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(2) เงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน    จํานวน  100,000  บาท  

     เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนสวัสดกิารชุมชน   โดยยดึหลักการประชาชน  1 สวน            

องคกรปกครองสวนทองถิ่นสมทบ 1 สวน  และรัฐบาล 1 สวน  โดยถอืปฏบิัตติามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย 

ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502 ลงวันที่  20 สงิหาคม 2553  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

2. หมวด  บําเหน็จ/บํานาญ (120000)                  รวม     181,000   บาท 

  เงินสบทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) (120100)   

จํานวน    181,000    บาท   

   เพื่อจาย เปนเงิน สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)  ซึ่งตัง้จาย                

ในอัตรารอยละ 1 ของเงินรายได  ที่ไมรวมพันธบัตร เงินกู  เงินที่มผูีอุทศิให หรอืเงินอุดหนุน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 7)  พ.ศ. 2548              

และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 ออกตามความในพระราชบัญญัตบิําเหน็จบํานาญขาราชการ                 

สวนทองถิ่น พ.ศ. 2500 ตั้งจายจากเงินรายได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  55 

 

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป (00110) 
 

งานบรหิารท่ัวไป  (00111)   รวม    9,956,040 บาท   

      1. งบบุคลากร  (520000)                รวม    7,106,640 บาท    

     1.1  หมวด เงินเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว รวม    7,106,640 บาท 

     1.1.1  ประเภท เงินเดอืน (ฝายการเมอืง) (521000)     รวม    3,262,320 บาท 

  (1)  เงินเดอืนนายกองคการบรหิารสวนตําบล/รองนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

(210100)         จํานวน  514,080 บาท 

    เพื่อจายเปนเงินเดอืน นายกองคการบรหิารสวนตําบล  และรองนายก          

องคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได  

  (2) เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการตบรหิารสวนตําบล/รองนายก 

องคการบรหิารสวนตําบล(210200)          จํานวน  42,120 บาท  

   เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง นายกองคการบรหิารสวนตําบล  และ

รองนายกองคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได     

  (3) เงินคาตอบแทนพเิศษ  นายกองคการบรหิารสวนตําบล/รองนายก             

องคการบรหิารสวนตําบล (210300)      จํานวน  42,120  บาท   

   เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพเิศษ  นายกองคการบรหิารสวนตําบล และรองนายก 

องคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน  2  ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได   

  (4)  เงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบล (210400)  

         จํานวน  86,400 บาท  

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส           

ตั้งจายจากเงินรายได  

  (5)  เงินคาตอบแทนสมาชกิสภา อบต.  (210600)   จํานวน  2,577,600 บาท    

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดอืนใหแก ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล 

รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล สมาชิกสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. แยกเปน 

  -  ประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล                   เปนเงิน 134,640  บาท   

  -  รองประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบล                  เปนเงิน    110,160  บาท 

  -  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล อบต. จํานวน 26 คน  เปนเงิน  2,246,400 บาท 

  -  เลขานุการสภาองคการบรหิารสวนตําบล         เปนเงิน  86,400  บาท 

   ตั้งจายจากเงินรายได  

      1.1.2  ประเภท เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000)         รวม  3,844,320 บาท 

            (1)  เงินเดอืนพนักงานสวนตําบล  (220100)   จํานวน  2,232,300  บาท 

   เพื่อจายเปนเงินเดอืนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจําปใหแกพนักงาน               

สวนตําบล  สังกัดสํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน  9  ตําแหนง    
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  -  ตําแหนง  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล (นักบรหิารงาน อบต.)       จํานวน  1  อัตรา  

  -  ตําแหนง  รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบล (นักบรหิารงาน อบต.)  จํานวน  1  อัตรา  

  -  ตําแหนง  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน        จํานวน 1  อัตรา 

  -  ตําแหนง  นักบรหิารงานทั่วไป    จํานวน 1  อัตรา 

  -  ตําแหนง  เจาหนาที่วเิคราะหนโยบายและแผน       จํานวน  1 อัตรา 

  -  ตําแหนง  บุคลากร              จํานวน  1 อัตรา 

  -  ตําแหนง  นติกิร          จํานวน  1 อัตรา 

  -  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ         จํานวน  1 อัตรา 

  -  ตําแหนง  เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      จํานวน  1 อัตรา 

ตั้งจายจากเงินรายได 

            (2)  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล (220200) จํานวน   24,000  บาท 

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดสํานักงานปลัด     

องคการบรหิารสวนตําบล  เชน  เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตอบแทนพเิศษ   ฯลฯ ตั้งจายจาก

เงินรายได   

            (3)  เงินประจําตําแหนง (220300)     จํานวน 151,200 บาท  

   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง เชน ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล รองปลัด

องคการบรหิารสวนตําบล หัวหนาสํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบล ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   

            (4)  คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)         จํานวน 1,254,120 บาท 

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกจิ  และพนักงาน

จางทั่วไป  สังกัด  สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน  9 ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได       

  -  ตําแหนง ผูชวยบุคลากร  จํานวน  1  อัตรา   

  -  ตําแหนง ผูชวยนติกิร  จํานวน  1  อัตรา   

  -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ  จํานวน  1  อัตรา   

  -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่บันทกึขอมูล  จํานวน  1  อัตรา   

  -  ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  จํานวน  1  อัตรา   

  -  ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ําฯ  จํานวน  1  อัตรา   

  -  ตําแหนง คนงานทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา   

  -  ตําแหนง คนครัว  จํานวน  1  อัตรา   

  -  ตําแหนง ยาม  จํานวน  1  อัตรา   

           (5)  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง (220700)   จํานวน  115,500  บาท   

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตาง ๆ  ใหแกพนักงานจาง           

ตามภารกจิ  และพนักงานจางทั่วไป  สังกัด  สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ตั้งจายจากเงินรายได 
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  ( 6)  เงินอื่น  (221200)      จํานวน  67,200  บาท 

   เพื่อจายเปนเงินอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล  เชน  เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเีหตุ

พเิศษของพนักงานสวนตําบล คาตอบแทนพเิศษ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

 2.  งบดําเนินงาน (530000)      รวม     2,456,400     บาท   

           2.1  หมวด คาตอบแทน (531000)                         รวม               468,400 บาท  

                2.1.1  ประเภท คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิ  

(310100)        จํานวน  225,000  บาท แยกเปน  

  (1)  คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

         จํานวน   25,000      บาท  

   เพื่อจายใหแกบุคคล  คณะบุคคลที่ปฏบิัตงิานที่เปนประโยชนใหแกองคการบรหิาร

สวนตําบล  ตามหลักเกณฑและระเบยีบกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได 

  (2)  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณพีเิศษ  สําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง   

         จํานวน        200,000       บาท   

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง              

สวนทองถิ่น  เชน  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณพีเิศษ (เงินรางวัลประจําป) ใหแกพนักงานสวนตําบล  

พนักงานจาง หรอืผูมสีทิธไิดรับตามที่ระเบยีบกฎหมายกําหนด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

              2.1.2  ประเภท คาตอบแทนการปฏบิัตริาชการนอกเวลาราชการ  (310300)  

         จํานวน   20,000   บาท   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และ

พนักงานจาง  ที่มาปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการ

ปกต ิ หรอืงานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

      2.1.3  ประเภท คาเชาบาน (310400)     จํานวน   173,400   บาท   

  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัด สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบ  

ซึ่งมสีทิธเิบกิคาเชาบานไดตามระเบยีบฯ   ตั้งจายจากเงินรายได    

               2.1.4  ประเภท เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500)  จํานวน 50,000  บาท  

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลอืการศกึษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดสํานักงาน                

ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ผูบรหิาร  และผูมสีทิธเิบกิเงินชวยเหลอืการศกึษาบุตรไดตามระเบยีบฯ             

ตั้งจายจากเงินรายได    

    2.2  หมวด คาใชสอย  (532000)                             รวม               1,105,000 บาท 

           2.2. 1  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)  จํานวน   220,000  บาท 

  (1) คารับวารสารและนติยสารตาง ๆ เพื่อจายเปนคารับวารสาร และนติยสารหรอืสื่อ

สิ่งพมิพตาง ๆ   

  (2)  คาถายเอกสาร  และเย็บเลม  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  พรอมเย็บเลม  หรอืเขาปก

หนังสอื  หรอืเอกสารรูปเลม  อื่นใด 
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  (3)  คาโฆษณาและเผยแพร  เพื่อจายเปนคาจางเหมาโฆษณาและเผยแพรขาวสาร  ทางวทิยุ  

โทรทัศน  สื่อสิ่งพมิพตาง ๆ   

  (4)  คาธรรมเนยีมและคาลงทะเบยีนตาง ๆ  เพื่อจายเปนคาธรรมเนยีม  และคาลงทะเบยีน

ในการฝกอบรม การประชุมสัมมนาตาง ๆ ของผูบรหิาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจ  

สังกัดสํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  และตําแหนงอื่นที่กฎหมายกําหนด 

  (5)  คาใชจายในการดําเนนิคดตีามคําพพิากษา  เพื่อจายเปนคาธรรมเนยีมศาล  ในการ

ดําเนนิคดตีามคําพพิากษา 

  (6)  คาจางเหมาบรกิาร  เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่ง              

อยางใด  ซึ่งมใิชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  เสรมิสรางครุภัณฑหรอืสิ่งกอสราง ฯลฯ  เชน  คาจางเหมา                      

สูบน้ํา  หรอืคาจางเหมาอื่น ๆ  ที่จําเปน ฯลฯ 

  ตั้งจายจากเงินรายได   

           2.2.2  ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร (320200) จํานวน  30,000 บาท  

  (1)  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรอืคณะบุคคล  เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับ

บุคคลหรอืคณะบุคคลที่มานเิทศงาน  ตรวจงาน  หรอืเยี่ยมชม  หรอืทัศนศึกษาดูงาน  รวมทัง้เจาหนาที่                 

ที่เกี่ยวของในการรวมตอนรับบุคคลหรอืคณะบุคคล  เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม  คาของขวัญ  คาใชจาย             

ที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  และคาบรกิารอื่นที่จําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง  ตามหนังสอื

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

การเบกิจายเงินคารับรองหรอืคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  (2)  คาเลี้ยงรับรองในการประชุม เพื่อจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่น  

หรอืคณะกรรมการ  หรอืคณะอนุกรรมการ  ที่ไดรับแตงตัง้ตามกฎหมาย  หรอืตามระเบยีบ  หรอืหนังสอืสั่ง

การ  หรอืการประชุมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรอืองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นกับรัฐวสิาหกจิหรอืเอกชน ฯลฯ   เชน  คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาของขวัญ  คาใชจายที่

เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  และคาบรกิารอื่นที่จําเปนตองจายเกี่ยวกับการรับรอง  ตามหนังสอื

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

การเบกิจายเงินคารับรองหรอืคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ตั้งจายจากเงินรายได  

            2.2.3  ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  

(320300)          จํานวน    805,000    บาท                                                

  (1)  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ    จํานวน  100,000 บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ โดยจายเปนคาพาหนะ คาเบี้ยเลี้ยง

เดนิทาง คาเชาที่พัก หรอืคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดนิทางไปราชการ  หรอืไปอบรบสัมมนาของผูบรหิาร 

สมาชิกสภา อบต.  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  ตั้งจายจากเงินรายได 

  (2)  คาพวงมาลัย  กระเชาดอกไม  และพวงมาลา  จํานวน  10,000  บาท 

   เพื่อจายเปน คาพวงมาลัย  กระเชาดอกไม  พวงมาลา  ฯลฯ  เพื่อใชในงาน            

พระราชพธิ ี รัฐพธิ ี พธิศีาสนา  พธิตีาง ๆ  หรอืงานกจิการของทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได  
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  (3)  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ   จํานวน  15,000  บาท   

   เพื่อจายเปน คาใชจายหรอืสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดํารขิอง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช   และพระราชเสาวนยีของสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินนีาถ  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดวนมาก  ที่ มท 0808.2/ว 3456  ลงวันที่                       

19  มถิุนายน  255 8 เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                 

พ.ศ. 2559 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  ( 4)  คาใชจายสําหรับการเลอืกตัง้ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

         จํานวน  100,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการเลอืกตัง้ขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  ตามที่

คณะกรรมการการเลอืกตัง้กําหนด  (กรณคีรบวาระ  ยุบสภา  กรณแีทนตําแหนงวาง  และกรณี

คณะกรรมการการเลอืกตัง้สั่งใหมกีารเลอืกตัง้ใหม และกรณอีื่น ๆ) และการประชาสัมพันธ  การรณรงค  

หรอืการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถงึสทิธแิละหนาที่และการมสีวนรวมทางการเมอืง  ในการ

เลอืกตัง้สภาผูแทนราษฎร  และหรอืสมาชิกสภาวุฒสิภา  ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดวน  ที่              

มท 0890.4/ว 1923  ลงวันที่  16  มถิุนายน  2552 และหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น                       

ที่ มท 0809.4/468 ลงวันที่  17 มกราคม 2556 ตั้งจายจากเงินรายได   

  ( 5) โครงการฝกอบรมเกี่ยวกับประชาธปิไตยและกฎหมายที่ควรรู                                                                                                        

         จํานวน 30,000 บาท 

     เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับประชาธปิไตย หรอื

กฎหมายที่ควรรู  หรอืเกี่ยวกับหนาที่ที่ตองปฏบิัตขิองศูนยไกลเกลี่ยและระงับขอพพิาทระดับตําบลหรอืศูนย

ดํารงธรรมองคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  เพื่อสงเสรมิใหความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  และการมสีวนรวม

ของประชาชนในการบรหิารงานของ อบต.  ตั้งจายจากเงินรายได 

  ( 6)  โครงการประชุมประชาคม และการบูรณาการแผนชุมชน   

         จํานวน  20,000  บาท               

   เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการประชุมประชาคม และการบูรณาการแผนชุมชน                

การสงเสรมิสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนในการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําขอมูลมาจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ตั้งจายจากเงินรายได 

  (7)  โครงการฝกอบรมและศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการปฏบิัตงิานและ                      

การบรหิารจัดการ  

         จํานวน  300,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการฝกอบรมและทัศนศกึษาดูงาน  ของผูบรหิารทองถิ่น  

สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  ผูนําชุมชน  สมาชิกกลุมแมบาน  เพื่อพัฒนา

ประสทิธภิาพการปฏบิัตงิาน  หรอืเพื่อนําองคความรูใหม ๆ  จากหนวยงานอื่นมาปรับใชในการพัฒนาทองถิ่น    

ตั้งจายจากเงินรายได  
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  ( 8)  โครงการอบรมและพัฒนาจรยิธรรมและคุณธรรม  จํานวน 50,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการฝกอบรมและพัฒนาจรยิธรรมและคุณธรรม                  

ใหแกผูบรหิารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  เพื่อสงเสรมิคุณธรรม

และจรยิธรรมในการปฏบิัตหินาที่  ตั้งจายจากเงินรายได  

  ( 9)  โครงการเตรยีมความพรอมบุคลากรในการกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

           จํานวน 50,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการเตรยีมความพรอมบุคลากรในการกาวเขาสู

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน   ใหแก ผูบรหิารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  และ              

พนักงานจาง  เพื่อสรางความรู ความเขาใจในการเปนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ตั้งจายจากเงินรายได  

  ( 10)  โครงการอบรมเพิ่มทักษะทางดานภาษาเพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซยีน 

           จํานวน 30,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนนิการอบรมเพิ่มทักษะทางดานภาษาเพื่อกาวเขาสู

ประชาคมอาเซยีน  ใหแก ผูบรหิารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง                

เพื่อให ผูบรหิารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น  พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง มกีารพัฒนาทักษะ

ทางดานภาษา  ตั้งจายจากเงินรายได  

  ( 11)  โครงการจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต.   

         จํานวน  50,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการจางเหมาจัดทําวารสารเผยแพรขอมูลขาวสารของ อบต. 

เพื่อสรางชองทางในการเขาถงึขอมูลและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ และเพิ่มประสทิธภิาพในการ

ปฏบิัตงิาน  ตั้งจายจากเงินรายได   

  (12)  คาใชจายในการรับเสด็จ      จํานวน  50,000  บาท 

   เพื่อจายเปนคาใชจายในการรับเสด็จ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป     

           2.2.4  ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)     จํานวน  50,000  บาท 

   เพื่อจายเปนคาบํารุงหรอืซอมแซมครุภัณฑ  เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่อง

พมิพดดี  เครื่องทําน้ําเย็น  เครื่องคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณ  ตู  โตะ  เกาอี้  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ                  

ตั้งจายจากเงินรายได 

     2.3  หมวด คาวัสดุ (533000)                                  รวม                480,000 บาท   

           2.3.1  ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)  จํานวน    100,000 บาท  

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  แฟม  ตรายาง 

น้ํายาลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แบบพมิพ  ธงชาต ิ ธงตราสัญลักษณ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

            2.3.2  ประเภท วัสดุไฟฟาและวทิยุ (330200)  จํานวน   25,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวทิยุ  เชน  หลอดไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  สายไฟฟา  

สวทิซไฟฟา  ถานไฟฉาย  หลอดไฟประดับ  โคมไฟฟา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 
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           2.3.3  ประเภท วัสดุงานบานงานครัว (330300) จํานวน   70,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  ถังขยะ  ถวยชาม       

แกวน้ํา  จานรอง  ผาปูโตะ  ถังแกส  ถังเก็บน้ําดื่ม  น้ําจดืที่ซื้อจากเอกชน  ผงซักฟอก  สบู  น้ํายาดับกลิ่น  

เครื่องกรองน้ํา ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

  2.3.4  ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700)   จํานวน      35,000       บาท   

   เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน                

หัวเทยีน  ฯลฯ  สําหรับรถดับเพลงิ  รถยนตบรรทุกน้ํา รถยนต  รถจักรยานยนต  และยานพาหนะอื่น ๆ               

ตั้งจายจากเงินรายได 

           2.3.5  ประเภท วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น (330800)   จํานวน      150,000     บาท 

   เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเบนซนิ  น้ํามันดเีซล  

น้ํามันเครื่อง  ฯลฯ   สําหรับครุภัณฑหรอืเครื่องยนตเครื่องจักรกลของ  อบต.  หรอืใชสําหรับเครื่องยนตหรอื

เครื่องจักรกลที่ อบต.  ยมืจากสวนราชการหรอืหนวยงานอื่น  ตั้งจายจากเงินรายได 

           2.3.6  ประเภท วัสดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย (330900)  จํานวน  10,000  บาท   

   เพื่อจายเปนคาวัสดุวทิยาศาสตรการแพทยตาง ๆ  เชน  แอลกอฮอล  ออกซเิจน  

น้ํายาตาง ๆ   เคมภัีณฑ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

           2.3.7  ประเภท วัสดุการเกษตร  (331000)    จํานวน         15,000   บาท   

   เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร  เชน  พันธุพชื  ตนไม  พันธุไมดอกไมประดับ  ปุย  

สารเคมปีองกันและกําจัดศัตรูพชื  วัสดุเครื่องปลูกตาง ๆ  วัสดุเพาะชํา  ผาใบหรอืผาพลาสตกิ ฯลฯ  ตั้งจาย

จากเงินรายได 

           2.3.8  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100)   จํานวน       25,000  บาท   

   เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขยีนโปสเตอร  พูกันและส ี 

ฟลม  ฟลมสไลด  แถบบันทกึเสยีงหรอืภาพ  ภาพถายดาวเทยีม  รูปสหีรอืขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย  

ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

  2.3.9  ประเภท วัสดุคอมพวิเตอร  (331400)   จํานวน   40,000 บาท  

   เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร เชน   ผงหมกึ  ตลับผงหมกึ  แผนกรองแสง  

แปนพมิพ  เมาส  แผนหรอืจานบันทกึขอมูล  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

           2.3.10  ประเภท วัสดุอื่น ๆ  (331700)    จํานวน  10,000  บาท   

   เพื่อจายเปนคาวัสดุอื่น ๆ  ซึ่งไมเขาลักษณะวัสดุประเภทหนึ่งประเภทใด  แตม ี            

ความจําเปนตองใช  เชน  มเิตอรน้ํา  มเิตอรไฟฟา  ตะแกรงกันสวะ  หัววาลวปด-เปดแกส  ฯลฯ ตั้งจายจาก

เงินรายได 
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     2.4  หมวด คาสาธารณูปโภค (534000)   รวม 403,000 บาท   

            2.4.1   ประเภท คาไฟฟา  (340100)              จํานวน   200,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการ อบต.  หรอือาคารสถานที่ที่อยูใน             

ความดูแลขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  และคาไฟฟาของสถานสีูบน้ําที่อยูในความดูแลของ

องคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส   ตั้งจายจากเงินรายได 

            2.4.2  ประเภท คานํ้าประปา  (340200)         จํานวน   48,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการ อบต.  หรอือาคารสถานที่ที่อยูใน             

ความดูแลขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส   ตั้งจายจากเงินรายได 

          2.4.3   ประเภท คาโทรศัพท  (340300)     จํานวน   15,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาโทรศัพทสําหรับที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส หรอื

สถานที่ที่อยูในความดูแลขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  และรวมถงึคาใชจายเพื่อใหไดใชบรกิาร  

และคาใชจายที่เกดิขึ้นเกี่ยวกับการบรกิาร  เชน  คาเชาเครื่อง  คาเชาเลขหมายโทรศัพท  คาบํารุงรักษาสาย 

ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได 

          2.4.4   ประเภท คาไปรษณีย  (340400)     จํานวน    20,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาไปรษณยี  คาโทรเลข  คาธนาณัต ิ คาดวงตราไปรษณี ย  คาเชาตู

ไปรษณยี  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

          2.4.5   ประเภท คาบรกิารทางดานโทรคมนาคม  (340500)   จํานวน   120,000  บาท   

   เพื่อจายเปนคาโทรสาร  โทรภาพ  คาวทิยุสื่อสาร  คาสื่อสารผานดาวเทยีม   คาเชา

คูสาย  คาเชาพื้นที่โฮมเพจของ อบต.  คาปรับปรุงเว็บไซต  คาใชจายเกี่ยวกับระบบอนิเตอรเน็ต  และรวมถงึ

คาใชจายเพื่อใหไดใชบรกิารดังกลาว  และคาใชจายเกี่ยวกับการบรกิาร คาบรกิารตดิตัง้ระบบอนิเตอรเน็ต

ความเร็วสูง  ตั้งจายจากเงินรายได  
 

3. งบลงทุน  (540000)      รวม 331,000 บาท   

 3.1  หมวด  คาครุภัณฑ (541000)                               รวม                202,000 บาท   

 3.1.1.  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100)   จํานวน 56,200 บาท  

(1) คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  7  ลิ้นชัก    จํานวน   35,000    บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กทํางาน 7  ลิ้นชัก  ขนาดกวาง 145.5 ซม. ยาว  66.8  ซ.ม.    

สูง  75 ซ.ม. จํานวน 5  ตัว ๆ ละ  7,000  บาท  (ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-

2561  หนา 101 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

  (2)  คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน    จํานวน  4,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน   จํานวน  2  ตัว ๆ ละ  2,000  บาท  (ราคาตามทองตลาด)   

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 

 
 



ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  63 

 (3)  คาจัดซื้อตูเหล็กใสเอกสาร        จํานวน   8,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  แบบบานเลื่อนกระจก  จํานวน  2  ตู ๆ ละ 4,000  บาท  

เปนตูบานเลื่อน  ขนาด 5 ฟุต  ทําจากเหล็ก  ดานหนาตดิกระจกใสมองเห็นดานใน (ราคาตามทองตลาด) 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 (4)  คาจัดซื้อเกาอี้แถว       จํานวน   9,200  บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้แถว  4 ที่นั่ง  จํานวน  4  ชุด ๆ ละ 2,300  บาท  (ราคาตาม

ทองตลาด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 3.1.2.  ประเภท ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)   จํานวน 45,800 บาท  

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร  แบบตัง้โตะ  จํานวน  23,000  บาท    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร  แบบตัง้โตะ  สําหรับงานประมวลผล  พรอม

อุปกรณ  จํานวน  1  เครื่อง สําหรับใชในการบรหิารจัดการองคกรใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น ไวประจํา

หองผูปฏบิัตงิานในสํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  โดยมรีายละเอยีดคุณลักษณะพื้นฐาน  

ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร ของกระทรวงเทคโนโลย ี            

สารสนเทศและการสื่อสาร  ณ วันที่  18  กุมภาพันธ  255 8  ดังนี้      

  -  มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา  4 แกนหลัก (4 core)  หรอื 8 แกนเสมอืน             

(8 Thread) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาไมนอยกวา  3.0 GHZ จํานวน 1 หนวย 

  -  หนวยประมวลผลกลาง ( CPU) มหีนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6 MB สําหรับแบบ             

L3 Cache Memory  หรอื แบบ Smart Cache Memory 

  - มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคีุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรอืดกีวา ดังนี้ 

   1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนวยความจําไมนอยกวา        

1 GB หรอื 

   2) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอื 

   3) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ที่มคีวามสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  

  -  มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรอืดกีวา มขีนาดไมนอยกวา 4 GB 

  -  มหีนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk)  ชนดิ  SATA หรอืดกีวา  ขนาดความจุไมนอยกวา  1 TB 

จํานวน  1  หนวย 

  -  ม ี DVD-RW  หรอืดกีวา  จํานวน  1  หนวย 

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

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

  -  มแีปนพมิพและเมาส 

  - มจีอภาพแบบ LCD  หรอืดกีวา ม ีContrast Ratio  ไมนอยกวา 600:1  และมขีนาด           

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย                    

  ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 15) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  (2)  คาจัดซื้อเครื่องพมิพ Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet)   

           จํานวน  22,800  บาท    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพ Multifunction แบบฉดีหมกึ  (Inkjet) จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 

7,600 บาท เพื่อใชควบกับเครื่องคอมพวิเตอรในสวนของผูปฏบิัตงิานในสํานักงานปลัดองคการบรหิารสวน

ตําบล  ใหมกีารบรหิารจัดการองคกรใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น  โดยมรีายละเอยีดคุณสมบัต ิ ตามมาตรฐาน

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร  ณ วันที่  18  กุมภาพันธ  2558  ดังนี้       

  -  เปนอุปกรณที่มคีวามสามารถเปน Printer , Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่อง

เดยีวกัน 

  -  ใชเทคโนโลยแีบบพนหมกึ (inkjet) 

  -  มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอยกวา  4,800x1,200 dpi 

  -  มคีวามเร็วในการพมิพรางสไีมนอยกวา 15 หนาตอนาที 

  -  มคีวามเร็วในการพมิพรางขาวดําไมนอยกวา  33 หนาตอนาที 

  -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวดํา-ส)ี  ได   

  -  มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา  1,200 x2,400 dpi 

  -  มถีาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 

  -  สามารถถายเอกสารสําเนาไดทัง้สแีละขาวดํา   

  -  สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา  9 0  สําเนา 

  -  สามารถยอและขยายได 25 ถงึ 400 เปอรเซ็นต 

  -  มชีองเช่ือมตมระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอืดกีวา  

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

  -  สามารถใชไดกับ A4 , Letter . Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559 - 2561  หนา 101 ขอ 15) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   3.1.3  ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)   จํานวน   100,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ  เชน  เครื่องจักรกล  รถจักรยานยนต  

รถยนต รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค ยานพาหนะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561 หนา 101             

ขอ 20)  ตั้งจายจากเงินรายได    

 3.2  หมวด คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง (542000)        รวม    129,000   บาท 

             3.2.1  ประเภท อาคารตาง ๆ (420700)  จํานวน       30,000    บาท 

 -  โครงการกอสรางหองน้ําสําหรับผูพกิาร   จํานวน       30,000    บาท 

 เพื่อจายเปนคาสําหรับจัดทําหองน้ําสําหรับผูพกิาร  ที่มาตดิตอขอรับบรกิารจากองคการ

บรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 13) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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             3.2.2.  ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง  (421200)  

        จํานวน      99,000      บาท  

  - คาปรับปรุงซอมแซมตอเตมิอาคาร   จํานวน       99,000      บาท   

  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหรอืตอเตมิซอมแซม เชน อาคารที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบล           

กุดน้ําใส อาคารหอประชุม อาคารหองเก็บพัสดุ ที่จอดรถยนต ปายประชาสัมพันธ เปนตน ตามรูปแบบ

รายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  

หนา  101 ขอ 13) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
  

     4.  งบรายจายอื่น  (550000)      รวม 30,000 บาท   

      หมวด รายจายอื่น (551000)   รวม 30,000 บาท   

  ประเภท คาจางท่ีปรกึษาเพื่อศึกษา  วจัิย  ประเมนิผล  หรอืพัฒนาระบบตาง ๆ              

ซึ่งมใิชเพื่อการจัดหาหรอืปรับปรุงครุภัณฑท่ีดนิ  และสิ่งกอสราง (510100)   จํานวน  30,000  บาท   

   เพื่อจายเปนคาจางที่ปรกึษาหรอืสถาบันการศึกษาในการสํารวจความพงึพอใจของ

ประชาชนในพื้นที่ตําบลกุดน้ําใส/ผูรับบรกิารที่มตีอการบรหิารจัดการ  การบรกิาร ขององคการบรหิารสวน

ตําบลกุดน้ําใส  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

     5.  งบเงินอุดหนุน  (560000)     รวม   32,000 บาท   

      หมวด เงินอุดหนุน (561000)   รวม   32,000 บาท  

  ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ   (610200)  จํานวน   32,000 บาท  

   -  อุดหนุนองคการบรหิารสวนตําบลบานขาม  จํานวน  32,000  บาท   

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกองคการบรหิารสวนตําบลบานขาม  ตามโครงการ     

เพิ่มประสทิธภิาพศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรอืการจางขององคการบรหิารสวนตําบล ระดับอําเภอ และ

ศูนยประสานงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่นอําเภอจัตุรัส) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2559  ตามหนังสอืองคการบรหิารสวนตําบลบานขาม ที่ ชย 80101/ว 144 ลงวันที่                

12  กุมภาพันธ  2558  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการเพิ่มประสทิธภิาพศูนยรวมขอมูล

ขาวสารการซื้อหรอืการจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับอําเภอและศูนยประสานงาน                    

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถิ่นอําเภอจัตุรัส) ประจําปงบประมาณ    

พ.ศ. 2559 ตั้งจายจากเงินรายได 
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งานบรหิารงานคลัง  (00113)  รวม    2,434,780 บาท   

      1.  งบบุคลากร  (520000)  รวม    1,539,980 บาท   

     หมวด  เงินเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว          รวม    1,539,980 บาท   

            ประเภท เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000)  จํานวน    1,539,980 บาท  

            (1)  เงินเดอืนพนักงานสวนตําบล  (220100)   จํานวน   1,137,180   บาท  

   เพื่อจายเปนเงินเดอืนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจําปใหแกพนักงาน              

สวนตําบล สังกัดกองคลัง จํานวน  5  ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได   

  -  ตําแหนง  นักบรหิารงานคลัง จํานวน  1  อัตรา  

  -  ตําแหนง  นักวชิาการเงินและบัญชี จํานวน  1  อัตรา  

  -  ตําแหนง  เจาพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน  1  อัตรา   

  -  ตําแหนง  เจาพนักงานพัสดุ จํานวน  1  อัตรา  

  -  ตําแหนง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได จํานวน  1  อัตรา  

            (2)  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล  (220200)  จํานวน    48,000    บาท 

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดกองคลัง  เชน  เงินเพิ่ม

การครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามวุฒ ิเงินเพิ่มตอบแทนพเิศษ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได              

            (3)  เงินประจําตําแหนง (220300)     จํานวน 42,000 บาท  

   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง เชน ผูอํานวยการกองคลัง ฯลฯ  ตั้งจายจาก       

เงินรายได   

            (4)  คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)        จํานวน   272,800 บาท 

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกจิ สังกัดกองคลัง  

จํานวน 2 ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได   

  -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่จัดเก็บรายได จํานวน  1  อัตรา   

  -  ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ จํานวน  1  อัตรา   

            (5)  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง (220700)   จํานวน    40,000   บาท   

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มตาง ๆ  ใหแกพนักงานจาง              

ตามภารกจิ สังกัดกองคลัง ตั้งจายจากเงินรายได 

 2.  งบดําเนินงาน (530000)       รวม 843,800 บาท   

         2.1  หมวด  คาตอบแทน (531000)                           รวม                199,800 บาท 

  2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทอง   

(310100)             จํานวน   90,000  บาท  

  (1)  คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

         จํานวน  10,000  บาท  

  เพื่อจายใหแกบุคคล  คณะบุคคลที่ปฏบิัตงิานที่เปนประโยชนใหแกองคการบรหิารสวนตําบล  

ตามหลักเกณฑและระเบยีบกําหนด  ตั้งจายจากเงินรายได 
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  (2)  เงินประโยชนตอบแทนอื่น  สําหรับพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  

         จํานวน   80,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เชน  เงนิประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง สังกัดกองคลัง  เปนกรณพีเิศษ         

(เงนิรางวัลประจําป)  หรอืผูมสีทิธไิดรับตามที่ระเบยีบกฎหมายกําหนด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

            2.1.2  ประเภท คาตอบแทนการปฏบิัตริาชการนอกเวลาราชการ  (310300)   

         จํานวน       30,000      บาท 

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และ

พนักงานจาง สังกัดกองคลัง  ที่มาปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเปนงานเรงดวน 

นอกเวลาราชการปกต ิ หรอืงานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

            2.1. 3  ประเภท คาเชาบาน (310400)             จํานวน  64,800 บาท 

  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดกองคลัง  ซึ่งมสีทิธเิบกิคาเชาบานได

ตามระเบยีบฯ ตั้งจายจากเงินรายได 

            2.1.4   ประเภท เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500)     จํานวน  15,000 บาท 

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลอืการศกึษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดกองคลัง และ                

ผูมสีทิธเิบกิเงินชวยเหลอืการศกึษาบุตรไดตามระเบยีบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

    2.2  หมวด คาใชสอย  (532000)                          รวม                534,000 บาท  

           2.2.1  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)  จํานวน   294,000   บาท 

  (1)  คาถายเอกสาร  และเย็บเลม  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  พรอมเย็บเลม  หรอืเขาปก

หนังสอื  หรอืเอกสารรูปเลมอื่นใด 

  (2)  คาธรรมเนยีมและคาลงทะเบยีนตาง ๆ  เพื่อจายเปนคาธรรมเนยีม  และคาลงทะเบยีน

ในการฝกอบรม  การประชุมสัมมนาตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  สังกัดกองคลัง 

  (3)  คาจางเหมาบรกิาร  เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งอยางใด  

ซึ่งมใิชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  เสรมิสรางครุภัณฑหรอืสิ่งกอสราง ฯลฯ  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา คาจาง

เหมาจัดเก็บคาขยะมูลฝอย คาจางเหมาบันทกึขอมูล  หรอืคาจางเหมาอื่น ๆ  ที่จําเปน ฯลฯ 

  ตั้งจายจากเงินรายได 

           2.2.2  ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(320300)                                                                    จํานวน   210,000 บาท 

  (1)  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ    จํานวน  30,000  บาท  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  โดยจายเปนคาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  

คาเชาที่พัก  หรอืคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดนิทางไปราชการ  หรอืไปอบรบสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจาง  สังกัดกองคลัง  ตั้งจายจากเงินรายได 
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(2)  โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจัดเก็บรายได  จํานวน 30,000 บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจัดเก็บรายได เชน ปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลผูชําระภาษ ีประชาสัมพันธการชําระภาษ ีสรางแรงจูงใจใหแกผูเขาขายตองชําระภาษ ีฯลฯ               

ตั้งจายจากเงินรายได 

   (3)  โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพวิเตอร 

          จํานวน   30,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพวิเตอร  

เชน  สรางความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับระบบวงจรการเงินและการคลังดวยระบบคอมพวิเตอรครอบคลุม

ทุกหนวยงานภายในองคกร ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

  (4)  โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจัดซื้อจัดจาง    จํานวน 20,000 บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสทิธภิาพการจัดซื้อจัดจาง  เชน  สรางความรู  

ความเขาใจ  เกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจางตามระบบ E-GP  ทุกหนวยงานภายในองคกร ฯล   ตั้งจายจาก

เงินรายได 

(5)  โครงการจัดทําแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสนิ    จํานวน  100,000  บาท   

เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสนิ  เพื่อนําไปใชในการเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการจัดเก็บรายได  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพยสนิ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2550  ตั้งจายจากเงินรายได 

          2.2.3  ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)    จํานวน  30,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ  เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องพมิพดดี  

เครื่องทําน้ําเย็น  เครื่องคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณ  ตู  โตะ  เกาอี้  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  ตั้งจายจาก

เงินรายได 

    2.3 หมวด คาวัสดุ (533000)                           รวม                 110,000 บาท  

           2.3.1  ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)       จํานวน   80,000 บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  แฟม  ตรายาง  น้ํายา

ลบคําผิด   ลวดเย็บกระดาษ  แบบพมิพ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

           2.3.2  วัสดุคอมพวิเตอร  (331400)        จํานวน  30,000 บาท  

  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร  เชน  ผงหมกึ  ตลับผงหมกึ  หมกึสําหรับเครื่องพมิพ                   

แผนกรองแสง  แปนพมิพ  เมาส  แผนหรอืจานบันทกึขอมูล  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   
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  3. งบลงทุน  (540000)     รวม 51,000 บาท   

 หมวด  คาครุภัณฑ (541000)                               รวม                51,000 บาท   

 (1)  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100)             จํานวน 28,000 บาท  

- คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  7  ลิ้นชัก    จํานวน   28,000    บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กทํางาน 7  ลิ้นชัก  ขนาดกวาง 145.5 ซม. ยาว  66.8  ซ.ม.    

สูง  75 ซ.ม. จํานวน 4  ตัว ๆ ละ  7,000  บาท  (ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-

2561  หนา 101 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินรายได    

 (2)  ประเภท ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)             จํานวน 23,000 บาท  

- คาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร  แบบตัง้โตะ  จํานวน  23,000  บาท    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร  แบบตัง้โตะ  สําหรับงานประมวลผล  พรอม

อุปกรณ  จํานวน  1  เครื่อง สําหรับใชในการบรหิารจัดการองคกรใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น ไวประจํา

หองผูปฏบิัตงิานในกองคลัง  โดยมรีายละเอยีดคุณลักษณะพื้นฐาน  ตามมาตรฐานเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร         

ณ วันที่  18  กุมภาพันธ  255 8  ดังนี้      

  -  มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา  4 แกนหลัก (4 core)  หรอื 8 แกนเสมอืน             

(8 Thread) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาไมนอยกวา  3.0 GHZ จํานวน 1 หนวย 

  -  หนวยประมวลผลกลาง ( CPU) มหีนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6 MB สําหรับแบบ             

L3 Cache Memory  หรอื แบบ Smart Cache Memory 

  - มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคีุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรอืดกีวา ดังนี้ 

   1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนวยความจําไมนอยกวา        

1 GB หรอื 

   2) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอื 

   3) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ที่มคีวามสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  

  -  มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรอืดกีวา มขีนาดไมนอยกวา 4 GB 

  -  มหีนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk)  ชนดิ  SATA หรอืดกีวา  ขนาดความจุไมนอยกวา  1 TB 

จํานวน  1  หนวย 

  -  ม ี DVD-RW  หรอืดกีวา  จํานวน  1  หนวย 

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

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

  -  มแีปนพมิพและเมาส 

  - มจีอภาพแบบ LCD  หรอืดกีวา ม ีContrast Ratio  ไมนอยกวา 600:1  และมขีนาด           

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย                    

  ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 15) ตั้งจายจากเงินรายได  
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย  (00123)  รวม    350,000   บาท 

1.  งบดําเนินงาน (530000)     รวม   230,000   บาท 

1.1 หมวด คาใชสอย (53200)    รวม   190,000   บาท 

 ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(320300)          จํานวน  190,000  บาท  

 (1)  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน  จํานวน 100,000 บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืน    

(อปพร.)  เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏบิัตงิานของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายเรอืน ในการปฎบิัตหินาที่

และใหบรกิารประชาชน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 (2)  โครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในพื้นที่จุดเสี่ยงหรอืในชวง

เทศกาลสําคัญตาง ๆ          จํานวน  60,000  บาท   

 เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการเฝาระวังเพื่อปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนในพื้นที่                

จุดเสี่ยงหรอืในชวงเทศกาลสําคัญตาง ๆ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

(3)  โครงการจัดทําปายเตอืนภัยและตดิตัง้อุปกรณเตอืนภัย         จํานวน  30,000  บาท   

 เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจัดทําปายเตอืนภัยและตดิตัง้อุปกรณเตอืนภัย เพื่อจัดทํา

ปายเตอืนภัย ตดิตัง้สัญญาณไฟกระพรบิ ตดิตัง้กระจก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

1.2 หมวด คาวัสดุ (533000)                                 รวม              40,000 บาท   

 ประเภท วัสดุเครื่องดับเพลงิ   (331600)     จํานวน   40,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาวัสด ุ อุปกรณ  ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน สายยางดับเพลงิ  

สายสูบน้ําดับเพลงิ  หัวฉดีน้ําดับเพลงิ  หมวกผจญเพลงิ  รองเทาดับเพลงิ  เสื้อคลุมดับเพลงิ  ถุงมอืดับเพลงิ  

หนากากปองกัน  ถังเคมดีับเพลงิ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

     2. งบลงทุน  (540000)      รวม  120,000  บาท 

 หมวด คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง (542000)   รวม 120,000  บาท 

 ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง  (421200)  จํานวน  120,000  บาท  

  (1)  คาปรับปรุงซอมแซมระบบสงสัญญาณวทิยุ             จํานวน    70,000 บาท   

  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมระบบสงสัญญาณวทิยุองคการบรหิารสวนตําบล           

กุดน้ําใส ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  ( ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 102 ขอ 20) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(2) คาปรับปรุงซอมแซมตอเตมิอาคารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท   

  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงซอมแซมตอเตมิอาคารศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย            

องคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบล          

กุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 13) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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แผนงานการศึกษา  (00210) 
 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  (00211) รวม     2,998,400      บาท   

    1.  งบบุคลากร (520000)      รวม 1,109,300 บาท   

     หมวด เงินเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว    รวม 1,109,300 บาท   

       ประเภท เงินเดอืน (ฝายประจํา) (522000)   รวม 1,109,300 บาท  

             (1)  เงินเดอืนพนักงานสวนตําบล  (220100)  จํานวน 291,120   บาท 

   เพื่อจายเปนเงินเดอืนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล                

สังกัดสวนการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  จํานวน  1  ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได   

   -  ตําแหนง  นักบรหิารการศกึษา จํานวน  1  อัตรา   

             ( 2)  เงินประจําตําแหนง (220300)     จํานวน 42,000 บาท  

   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง เชน หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   

             (3)  คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)  จํานวน 731,180 บาท 

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกจิ พนักงานจาง

ทั่วไป สังกัดสวนการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  และเพื่อจายเปนเงินสมทบคาตอบแทนรายเดอืนใหกับ

ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และผูชวยครูผูดูแลเด็กที่ไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถิ่น ตามหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0893.3/ว 83 ลงวันที่ 14 มกราคม 

2558  จํานวน  5  ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได   

  -  ตําแหนง  ผูชวยนักวชิาการศึกษา จํานวน  1  อัตรา 

  -  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ จํานวน  1  อัตรา 

  -  ตําแหนง  ผูดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา 

  -  ตําแหนง  ผูชวยหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน   1  อัตรา 

  -  ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  จํานวน   4  อัตรา 

             (4)  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง (220700)   จํานวน     45,000  บาท   

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตาง ๆ  ใหแกพนักงานจาง                 

ตามภารกจิ  และพนักงานจางทั่วไป สังกัดสวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ตั้งจายจากเงินรายได  

    2. งบดําเนินงาน (530000)      รวม 991,000 บาท   

      2.1  หมวด  คาตอบแทน (531000)                              รวม                256,000 บาท แยกเปน 

          2.1.1  ประเภท คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทอง   

(310100)         จํานวน   200,000 บาท   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  

เงินประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง สังกัดสวนการศกึษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  เปนกรณพีเิศษ (เงินรางวัลประจําป)  หรอืผูมสีทิธไิดรับตามที่ระเบยีบกฎหมายกําหนด ฯลฯ               

ตั้งจายจากเงินรายได   
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  2.1. 2  ประเภท คาตอบแทนการปฏบิัตริาชการนอกเวลาราชการ  (310300) 

         จํานวน  10,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และ

พนักงานจาง  สังกัดสวนการศกึษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ที่มาปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  และ

วันหยุดราชการ  ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต ิ หรอืงานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได  ฯลฯ                 

ตั้งจายจากเงินรายได  

  2.1.3  ประเภท คาเชาบาน (310400)    จํานวน  36,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดสวนการศกึษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  ซึ่งมสีทิธเิบกิคาเชาบานไดตามระเบยีบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

  2.1.4  ประเภท เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500)   จํานวน  10,000 บาท 

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลอืการศกึษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดสวนการศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  และผูมสีทิธเิบกิเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตรไดตามระเบยีบ  ตั้งจายจากเงินรายได     

     2.2  หมวด  คาใชสอย  (532000)                            รวม                375,000 บาท  

            2.2.1  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)  จํานวน   80,000  บาท 

  (1)  คาถายเอกสาร  และเย็บเลม  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  พรอมเย็บเลม  หรอืเขาปก

หนังสอื  หรอืเอกสารรูปเลมอื่นใด 

  (2)  คาธรรมเนยีมและคาลงทะเบยีนตาง ๆ  เพื่อจายเปนคาธรรมเนยีม  และคาลงทะเบยีนใน

การฝกอบรม  การประชุมสัมมนาตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  สังกัดสวนการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

  (3)  คาจางเหมาบรกิาร  เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งอยางใด  

ซึ่งมใิชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  เสรมิสรางครุภัณฑหรอืสิ่งกอสราง ฯลฯ  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  หรอื

คาจางเหมาอื่น ๆ  ที่จําเปน ฯลฯ 

  ตั้งจายจากเงินรายได    

          2.2.2  ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพธิกีาร (320200)   

          จํานวน  1 5,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรอืคณะบุคคล  ในการจัดงาน  จัดนทิรรศการ  

ประกวด  การแขงขัน  และพธิเีปดตาง ๆ  ตั้งจายจากเงินรายได   

         2.2.3   ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ (320300)         จํานวน 270,000 บาท                                                               

  (1)  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ    จํานวน  100,000 บาท  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  โดยจายเปนคาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  

คาเชาที่พัก  หรอืคาใชจายอื่นที่จําเปนใน การเดนิทางไปราชการ  หรอืไปอบรบสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจาง  สังกัดสวนการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ตั้งจายจากเงินรายได   
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  ( 2)  โครงการจางเด็กนักเรยีนระหวางปดภาคเรยีน   จํานวน  50,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจางเด็กนักเรยีนระหวางปดภาคเรยีน  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   

  ( 3)  โครงการประชุมผูปกครองนักเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลกุดน้ําใส  

         จํานวน  20,000  บาท  

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชุมผูปกครองนักเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล            

กุดน้ําใส  จํานวน 5 แหง  ในภาคเรยีนที่ 2/2558 และภาคเรยีนที่ 1/2559 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

  (4)  โครงการอบรมบุคลากรทางการศกึษา พนักงานครู พนักงานจาง สวนการศกึษาฯ เรื่อง 

การจัดการเรยีนการสอนแบบ BBL      จํานวน  50,000  บาท  

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมบุคลากรทางการศกึษา พนักงานครู พนักงานจาง 

สวนการศกึษาฯ เรื่อง การจัดการเรยีนการสอนแบบ BBL  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

  (5)  โครงการสงเสรมิและพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา พนักงานครู พนักงานจาง            

สวนการศกึษาฯ        จํานวน  50,000  บาท  

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมิและพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป  

           2.2.4  ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)    จํานวน  10,000  บาท 

   เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑ  เชน  เครื่องคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณ  เครื่อง

พมิพดดี  ตู  โตะ  เกาอี้  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   

     2.3  หมวด คาวัสดุ (533000)                                 รวม                300,000 บาท  

            2.3.1   ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)     จํานวน   100,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เชน  กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  แฟม ตรายาง  น้ํายาลบ

คําผิด   ลวดเย็บกระดาษ  แบบพมิพ  ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายได   

  2.3.2   ประเภท วัสดุงานบานงานครัว (330300)    จํานวน  100,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว  เชน  แปรง  ไมกวาด  ถังขยะ  ถาดหลุม  ถังน้ํา                 

กระตกิน้ํารอน  ถวยชาม  แกวน้ําจานรอง  ผาปูโตะ  ผาประดับ  น้ําดื่ม  น้ํายาดับกลิ่น  ฯลฯ  ตั้งจายจาก                   

เงินรายได 

           2.3.3  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100)   จํานวน  10,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขยีนโปสเตอร  พูกันและส ี ฟลม  

ฟลมสไลด  แถบบันทกึเสยีงหรอืภาพ  ภาพถายดาวเทยีม  รูปสหีรอืขาวดําที่ไดจากการลางอัด ขยาย  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได   

  2.3. 4 ประเภท วัสดุคอมพวิเตอร (331400)    จํานวน  40,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร  เชน ผงหมกึ ตลับผงหมกึ หมกึสําหรับเครื่องพมิพ แผน

กรองแสง แปนพมิพ เมาส แผนหรอืจานบันทกึขอมูล  เมนบอรด เมมโมรี่ชิป ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  
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  2.3.5 ประเภท วัสดุการศึกษา (331500)    จํานวน  50,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุการศกึษา  เชน หุน  แบบจําลองภูมปิระเทศ  สื่อการเรยีนการสอนทําดวย

พลาสตกิ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได    

      2.4  หมวด  คาสาธารณูปโภค (534000)   รวม 60,000 บาท   

            2.4.1  ประเภท คาไฟฟา  (340100)               จํานวน   30,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส                 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    

            2.4.2  ประเภท คานํ้าประปา  (340200)        จํานวน   30,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาน้ําประปาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบรหิารสวนตําบล            

กุดน้ําใส  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

      3.  งบลงทุน  (540000)                                 รวม   828,100     บาท   

     3.1  หมวด  คาครุภัณฑ (541000)                             รวม   828,100     บาท   

      ประเภท ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)             จํานวน 78,100 บาท  

(1) คาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร  แบบตัง้โตะ  จํานวน  48,000  บาท    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร  แบบตัง้โตะ  สําหรับงานประมวลผล  พรอม

อุปกรณ  จํานวน  3  เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท สําหรับใชในการบรหิารจัดการองคกรใหมี

ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น สําหรับผูปฏบิัตงิานในสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรมร  โดยมรีายละเอยีด

คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร 

ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ณ วันที่  18  กุมภาพันธ  255 8  ดังนี้      

  -  มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา  2 แกนหลัก (2 core)  มคีวามเร็วสัญญาณ

นาฬกิาพื้นฐานไมนอยกวา  3.0 GHZ หรอืดกีวา จํานวน 1 หนวย 

  -  มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรอืดกีวา มขีนาดไมนอยกวา 4 GB 

  -  มหีนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk)  ชนดิ  SATA หรอืดกีวา  ขนาดความจุไมนอยกวา  1 TB 

หรอืชนดิ Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 100 GB จํานวน  1  หนวย 

  -  ม ี DVD-RW  หรอืดกีวา  จํานวน  1  หนวย 

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

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

  -  มแีปนพมิพและเมาส 

  - มจีอภาพแบบ LCD  หรอืดกีวา ม ีContrast Ratio  ไมนอยกวา 600:1  และมขีนาด           

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย                    

  ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 15) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  (2)  คาจัดซื้อเครื่องพมิพแบบฉดีหมกึ (Inkjet Printer)   

           จํานวน  30,100  บาท    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพแบบฉดีหมกึ  (Inkjet Printer) จํานวน  7  เครื่อง ๆ ละ 4,300 

บาท เพื่อใชควบกับเครื่องคอมพวิเตอรในสวนของผูปฏบิัตงิานในสวนการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใหมี

การบรหิารจัดการองคกรใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น  โดยมรีายละเอยีดคุณสมบัต ิ ตามมาตรฐานเกณฑราคา

กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ณ 

วันที่  18  กุมภาพันธ  2558  ดังนี้       

  -  มคีวามละเอยีดในการพมิพขาวดําไมนอยกวา  1,200x1,200 dpi 

  -  มคีวามเร็วในการพมิพสไีมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 

  -  มคีวามเร็วในการพมิพรางขาวดําไมนอยกวา  30 หนาตอนาที หรอื 15 ภาพตอนาท ี

  -  มคีวามเร็วในการพมิพรางสไีมนอยกวา  20 หนาตอนาที หรอื 10 ภาพตอนาท ี

  -  มชีองเช่ือมตม (Interface) แบบ Parallel หรอื USB 2.0 หรอืดกีวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

  -  สามารถใชไดกับ A4 , Letter . Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559 - 2561  หนา 101 ขอ 15) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 3.2  หมวด  คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง (542000)                  รวม           750,000 บาท   

            3.2.1  ประเภท คาถมดนิ (420700)            จํานวน  100,000      บาท 

            - โครงการถมดนิเพื่อเตรยีมกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาด  จํานวน  100,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาถมดนิเพื่อเตรยีมกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาด ตามรูปแบบ

รายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  3.2.2  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (421000)   จํานวน  180,000  บาท 

  (1)  โครงการกอสรางรัว้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ   จํานวน   100,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคากอสรางรัว้ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนด

ขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2559-2561 หนา 72 ขอ 13)  ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  (2)  โครงการกอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ   จํานวน   30,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคากอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ ตามรูปแบบรายละเอยีดและ

ขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2559-2561 หนา 72 ขอ 13)  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  (3)  โครงการกอสรางที่แปรงฟนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ  จํานวน   50,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคากอสรางที่แปรงฟนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ ตามรูปแบบรายละเอยีดและ

ขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2559-2561 หนา 72 ขอ 13)  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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  3.2.3  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (421100)   จํานวน  100,000  บาท 

  -  โครงการวางทอระบายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ  จํานวน   100,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ ตามรูปแบบรายละเอยีดและ

ขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2559-2561 หนา 72 ขอ 13)  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  3.2.4  ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง (421200)   

          จํานวน 370,000  บาท 

     (1)  คาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดน้ําใส  จํานวน   40,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดน้ําใส ตามรูปแบบรายละเอยีด

และขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2559-2561 หนา 72        

ขอ 13)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  (2)  คาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสําโรงโคก  จํานวน   100,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสําโรงโคก ตามรูปแบบรายละเอยีด

และขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2559-2561 หนา 72     

ขอ 13)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  (3)  คาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ    จํานวน   100,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ  ตามรูปแบบรายละเอยีดและ

ขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2559-2561 หนา 72 ขอ 13)  

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    

  (4)  คาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาแตง จํานวน   100,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาแตง  ตามรูปแบบรายละเอยีด

และขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2559-2561 หนา 72         

ขอ 13)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป    

  (5)  คาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรวมมติร    จํานวน   30,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคาปรับปรุงอาคารเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานรวมมติร  ตามรูปแบบรายละเอยีด

และขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป 2559-2561 หนา 72        

ขอ 13)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป      
   

     4. งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม  70,000  บาท 

 หมวด เงินอุดหนุน (561000)     รวม  70,000  บาท 

  ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ   (610200)  จํานวน       70,000  บาท 

(1) โครงการขยายเขตไฟฟาพรอมตดิตัง้มเิตอรศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ 

          จํานวน  50,000  บาท 

              เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาคอําเภอจัตุรัส  เพื่อขยายเขตไฟฟาพรอมตดิตัง้

มเิตอรศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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    (2) โครงการขยายทอเมนตประปาพรอมตดิตัง้มเิตอรศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ 

          จํานวน  20,000 บาท 

              เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการประปาภูมภิาคอําเภอจัตุรัส  เพื่อขยายทอเมนตประปาพรอม 

ตดิตัง้มเิตอรศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเดื่อ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา  (00212)    รวม       5,267,289    บาท 

    1. งบดําเนินงาน (530000)        รวม        3,023,289    บาท 

     1.1 หมวด  คาใชสอย  (532000)                        รวม                1,625,200 บาท  

         ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ 

(320300)        จํานวน  1,625,200 บาท  

  (1)  คาใชจายในการพัฒนาบุคลากร พนักงานครู พนักงานจาง สวนการศึกษาฯ 

           จํานวน  24,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร พนักงานครู พนักงานจาง ของศูนยพัฒนา       

เด็กเล็กในสังกัดองคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  จํานวน 12 คน ๆ ละ 2,000 บาท ตั้งจายจาก                

เงินอุดหนุนท่ัวไป 

  (2)  โครงการงานวันเด็กแหงชาต ิ    จํานวน  100,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิ เชน  การประกวดแขงขันทักษะทาง

วชิาการ  การสรางประสบการณจากการเรยีนรู   นอกหองเรยีน  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  ( 3)  โครงการศกึษาแหลงเรยีนรูภายนอกสถานศกึษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

          จํานวน  100,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศกึษาแหลงเรยีนรูภายนอกสถานศกึษาของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก  สังกัดองคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  ( 4)  โครงการแขงขันกฬีาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนักเรยีนประถมศึกษาตําบลกุดน้ําใส             

ตานยาเสพตดิ        จํานวน  60,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการแขงขันกฬีาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนักเรยีนประถมศึกษา

ตําบลกุดน้ําใส  ตานยาเสพตดิ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

  ( 5)  โครงการจัดงานประเพณ ีงานวันสําคัญทางศาสนา งานรัฐพธิ ีสําหรับศูนยพัฒนา         

เด็กเล็ก           จํานวน  20,000  บาท     

  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดงานประเพณ ีงานวันสําคัญทางศาสนา งานรัฐพธิ ีสําหรับ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

  ( 6)  โครงการเรยีนรูสูอาเซยีน     จํานวน  50,000  บาท 

  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเรยีนรูสูอาเซยีน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

  ( 7)  โครงการจางเหมาลูกจางเพื่อปฏบิัตภิารกจิขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใสดาน

การศกึษา         จํานวน  134,400  บาท 

  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาลูกจางเพื่อปฏบิัตภิารกจิขององคการบรหิารสวน

ตําบลกุดน้ําใสดานการศกึษา  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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  (8)  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบรหิารสถานศึกษา    จํานวน  1,136,800  บาท 

   เพื่อจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบรหิารสวน

ตําบลกุดน้ําใส  จํานวน  203  คน ๆ  ละ  20  บาท  จํานวน  280  วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

“ท้ังน้ีจะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน”  

     1.2  หมวด  คาวัสดุ (533000)                                    รวม                1,398,089 บาท   

ประเภท คาอาหารเสรมิ (นม) (330400)      จํานวน  1,398,089     บาท  

(1)  คาจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  418,910.80  บาท   

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการ

บรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  จํานวน  203 คน คนละ  7.37 บาท จํานวน 280 วัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

“ท้ังน้ีจะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน”  

  (2)  คาจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม)  โรงเรยีนประถมศกึษา  จํานวน  979,178.20  บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้ออาหารเสรมิ (นม)  โรงเรยีนประถมศกึษาในพื้นที่ทัง้  7  แหง  ใหไดถงึ

ประถมศกึษาปที่ 6  จํานวน  511  คน  คนละ  7 .37  บาท  จํานวน  260  วัน  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

“ท้ังน้ีจะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน”     
    

     2.  งบลงทุน  (540000)      รวม 260,000 บาท   

         หมวดครุภัณฑ (541000)         รวม 260,000 บาท  

            2.1   ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100)     จํานวน      40,000 บาท  

  -  คาจัดซื้อถังน้ําแบบสแตนเลส    จํานวน  40,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังน้ํา แบบสแตนเลน ขนาดความจุ 2,000 ลติร สําหรับศูนยพัฒนา        

เด็กเล็กขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท  โดยมคีุณลักษณะเฉพาะ

สังเขป ดังนี้ 

1) ขนาดที่กําหนดเปนขนาดที่จุน้ําไดไมนอยกวา 2,000 ลติร 

2) คุณสมบัตติามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

3) ราคารวมขาตัง้ และคาตดิตัง้ 

  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  2.2 ประเภท ครุภัณฑการศึกษา (410200)    จํานวน  200,000  บาท 

  - คาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม    จํานวน  200,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเลนสนาม  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบรหิารสวน

ตําบลกุดน้ําใส  ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส ( ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 102 ขอ 19) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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    2.3 ประเภท ครุภัณฑงานบานงานครัว (410900)   จํานวน  20,000  บาท 

  -  คาจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา    จํานวน  20,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา  สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบรหิารสวน

ตําบลกุดน้ําใส  จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท (ราคาตามทองตลาด)  (ปรากฏในแผนพัฒนา สามป  

2559-2561  หนา 102 ขอ 19)ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

     3.  งบเงินอุดหนุน  (560000)     รวม 1,984,000 บาท   

      หมวดเงินอุดหนุน (561000)   รวม 1,984,000 บาท   

     ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ (610200) รวม 1,984,000 บาท  

  (1)  อุดหนุนโรงเรยีนบานวังเสมา (พนิจิอนุสรณ)      จํานวน  384,000  บาท   

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรยีนบานวังเสมา (พนิจิอนุสรณ)  ตามโครงการสนับสนุนอาหาร

กลางวันใหแกเด็กเล็ก  – ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 96 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน  200 วัน 

(จัดสรร 100%) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  “ท้ังน้ีจะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

จากกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน”  

  (2) อุดหนุนโรงเรยีนบานกุดน้ําใส (3 พระครูอนุสรณ)   จํานวน  364,000  บาท   

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรยีนบาน กุดน้ําใส ( 3 พระครูอนุสรณ)  ตามโครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันใหแกเด็กเล็ก – ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 91 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน 

(จัดสรร 100%) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป “ท้ังน้ีจะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน”  

  (3)  อุดหนุนโรงเรยีนบานตลาด (คํานายคุรุราษฎรรังสรรค)  จํานวน  472,000  บาท   

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรยีนบาน ตลาด (คํานายคุรุราษฎรรังสรรค) ตามโครงการสนับสนุน

อาหารกลางวันใหแกเด็กเล็ก – ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 118 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน 

(จัดสรร 100%) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป “ท้ังน้ีจะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก

กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน”  

  (4)  อุดหนุนโรงเรยีนบานรวมมติร      จํานวน  164,000  บาท   

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรยีนบาน รวมมติร  ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก 

เด็กเล็ก  – ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 41 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100%)     

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  “ท้ังน้ีจะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถ่ิน”  

  (5)  อุดหนุนโรงเรยีนบานทาแตง         จํานวน  120,000  บาท   

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรยีนบานทาแตง ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก    

เด็กเล็ก – ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 30 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100%) ตั้ง

จายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  “ท้ังน้ีจะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิ     

การปกครองทองถ่ิน”  
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  (6)  อุดหนุนโรงเรยีนบานเดื่อ         จํานวน  236,000  บาท   

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรยีนบาน เดื่อ ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก  เด็กเล็ก 

– ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 59 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100%) ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป “ท้ังน้ีจะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิการปกครอง

ทองถ่ิน”  

  (7)  อุดหนุนโรงเรยีนบานสําโรงโคก        จํานวน  244,000  บาท   

  เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโรงเรยีนบาน สําโรงโคก  ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันใหแก

เด็กเล็ก  – ประถมศกึษาปที่ 6 จํานวน 61 คน อัตราคนละ 20 บาท/วัน จํานวน 200 วัน (จัดสรร 100%)       

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป “ท้ังน้ีจะเบกิจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสรมิ

การปกครองทองถ่ิน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  82 

แผนงานสาธารณสุข  (00220) 
 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  (00221)   รวม   1,364,440  บาท 

     1.  งบบุคลากร (520000)        รวม 1,002,440 บาท   

     หมวดเงินเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว     รวม 1,002,440 บาท   

                ประเภท เงินเดอืน (ผายประจํา)   (522000)    รวม 1,002,440 บาท  

             ( 1)  เงินเดอืนพนักงานสวนตําบล  (220100)   จํานวน  280,440   บาท 

   เพื่อจายเปนเงินเดอืนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล 

สังกัดสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได 

   -  ตําแหนง  นักบรหิารงานสาธารณสุข จํานวน  1  อัตรา  

             ( 2)  เงินประจําตําแหนง (220300)     จํานวน 42,000 บาท  

   เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง เชน หัวหนาสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ฯลฯ   

ตั้งจายจากเงินรายได   

             (3)  คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)      จํานวน   615,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกจิ  และพนักงาน

จางทั่วไป  สังกัดสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได  

   -  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  จํานวน  1  อัตรา  

   -  ตําแหนง พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ  จํานวน  1  อัตรา  

   -  ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ     จํานวน  3  อัตรา  

            (4)  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง (220700)  จํานวน  65,000    บาท 

   เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานจาง                      

ตามภารกจิ  และพนักงานจางทั่วไป  สังกัดสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ตั้งจายจากเงินรายได 

       2.  งบดําเนินงาน (530000)      รวม 255,000 บาท   

       2.1  หมวด  คาตอบแทน (531000)                                     รวม         60,000 บาท   

            2.1.1  ประเภท คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทอง   

(310100)            จํานวน   50,000  บาท   

   เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครอง          

สวนทองถิ่น  เชน  เงินประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง สังกัดสวนสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม  เปนกรณพีเิศษ (เงินรางวัลประจําป)  หรอืผูมสีทิธไิดรับตามที่ระเบยีบกฎหมายกําหนด ฯลฯ             

ตั้งจายจากเงินรายได  
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            2.1.2  ประเภท คาตอบแทนการปฏบิัตริาชการนอกเวลาราชการ  (310300)   

          จํานวน  10,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และ

พนักงานจาง สังกัดสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ที่มาปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  

ซึ่งเปนงานเรงดวนนอกเวลาราชการปกต ิ หรอืงานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได  ฯลฯ  ตั้งจายจาก                     

เงินรายได 

      2.2  หมวด  คาใชสอย  (532000)                               รวม               50,000 บาท   

            2.2.1  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)   จํานวน  30,000 บาท 

  (1)  คาถายเอกสาร  และเย็บเลม  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  พรอมเย็บเลม  หรอืเขาปก

หนังสอื  หรอืเอกสารรูปเลมอื่นใด 

  (2)  คาธรรมเนยีมและคาลงทะเบยีนตาง ๆ  เพื่อจายเปนคาธรรมเนยีม  และคาลงทะเบยีนใน

การฝกอบรม  การประชุมสัมมนาตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  สังกัดสวนสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม 

  (3)  คาจางเหมาบรกิาร  เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งอยางใด  

ซึ่งมใิชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  เสรมิสรางครุภัณฑหรอืสิ่งกอสราง  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  หรอืคาจาง

เหมาอื่น ๆ  ที่จําเปน ฯลฯ 

   ตั้งจายจากเงินรายได   

            2.2.2  ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ (320300)        จํานวน  5,000   บาท 

  - คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ     จํานวน  5 ,000  บาท  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  โดยจายเปนคาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  

คาเชาที่พัก  หรอืคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดนิทางไปราชการ  หรอืไปอบรบสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจาง  สังกัด  สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ตั้งจายจากเงินรายได 

           2.2.3  ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)    จํานวน  15,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑ  เชน  เครื่องคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณ  ตู  โตะ  

เกาอี้  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

     2.3  หมวด  คาวัสดุ (533000)                                     รวม                145,000 บาท   

            2.3.1  ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)           จํานวน 20,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  แฟม  ตรายาง  น้ํายา

ลบคําผิด  ลวดเย็บกระดาษ  แบบพมิพ โตะ เกาอี้ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

            2.3.2  ประเภท วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น (330800) จํานวน   120,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น  เชน  น้ํามันดเีซล  น้ํามันเครื่อง  สําหรับรถยนต

บรรทุกขยะ  ตั้งจายจากเงินรายได 
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            2.3.3  ประเภท วัสดุคอมพวิเตอร  (331400)           จํานวน   5,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร เชน   ผงหมกึ  ตลับผงหมกึ  แผนกรองแสง  แปนพมิพ  เมาส  

แผนหรอืจานบันทกึขอมูล  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 
   

     3.  งบลงทุน  (540000)      รวม 107,000 บาท   

     หมวด  คาครุภัณฑ (541000)                                     รวม                107,000 บาท   

          1.  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100)   จํานวน 7,000 บาท  

- คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  7  ลิ้นชัก    จํานวน   7,000    บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กทํางาน 7  ลิ้นชัก  ขนาดกวาง 145.5 ซม. ยาว  66.8  ซ.ม.    

สูง  75 ซ.ม. จํานวน 1 ตัว ๆ ละ  7,000  บาท  (ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-

2561  หนา 101 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินรายได  

  2. ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)   จํานวน  100,000  บาท  

  เพื่อจายเปนคาบํารุงหรอืซอมแซมครุภัณฑ  เชน รถยนตบรรทุกขยะ ฯลฯ ตั้งจายจากเงิน

รายได 
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งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  (00223)          รวม       484,000  บาท 

1. งบดําเนินงาน (530000)       รวม 215,000 บาท   

      หมวด  คาใชสอย  (532000)                                     รวม               215,000 บาท   

               ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(320300)                                                                      จํานวน   215,000 บาท  

  (1)  โครงการรณรงคและควบคุมโรคพษิสุนัขบา     จํานวน  70,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคและควบคุมโรคพษิสุนัขบา ตั้งจายจาก            

เงินอุดหนุนท่ัวไป   

  (2)  โครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลอืดออก    จํานวน  30,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคและปองกันโรคไขเลอืดออก ตั้งจายจาก           

เงินอุดหนุนท่ัวไป 

  (3)  โครงการสงเสรมิและปองกันโรคตดิตอและโรคอุบัตเิหตุใหม  จํานวน  10,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมิและปองกันโรคตดิตอและโรคอุบัตเิหตุใหม                

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  ( 4)  โครงการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภกอนวัยอันควร จํานวน  30,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกันและแกไขปญหาการตัง้ครรภกอนวัยอันควร              

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  ( 5)  โครงการชุมชนรวมใจ สรางเสรมิไอโอดนี   จํานวน  20,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชุมชนรวมใจ สรางเสรมิไอโอดนี ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

  ( 6)  โครงการอบรมเพื่อพัฒนางานคุมครองผูบรโิภค  อย.นอย จํานวน  20,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพื่อพัฒนางานคุมครองผูบรโิภค  อย.นอย   ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  ( 7)  โครงการรณรงคปองกันและชวยเหลอืผูปวยเอดส    จํานวน  15,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคปองกันและชวยเหลอืผูปวยเอดส   ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป 

  (8)  โครงการสนับสนุนหนวยบรกิารแพทยฉุกเฉนิหรอืทมีกูชีพกูภัยตําบลกุดน้ําใส   

          จํานวน  20,000  บาท  

  เพื่อจายเปนตามโครงการสนับสนุนหนวยบรกิารแพทยฉุกเฉนิทมีกูชีพกูภัยตําบลกุดน้ําใส  

ตามพระราชบัญญัตกิารแพทยฉุกเฉนิ พ.ศ. 2551  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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   2.  งบเงินอุดหนุน  (560000)                                           รวม   210,000   บาท  

      หมวดเงินอุดหนุน (561000)                                    รวม     210,000   บาท 

               ประเภท เงินอุดหนุนกจิการท่ีเปนสาธารณประโยชน (610400)  จํานวน  210,000    บาท   

  -  อุดหนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน                    จํานวน 210,000 บาท  

  เพื่อสนับสนุนการบรกิารและการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนของแตละหมูบาน  จํานวน  

14  หมูบาน  หมูบานละ 15,000  บาท  เพื่อใหประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไดมสีวนรวม

ดําเนนิการในกจิกรรมตาง ๆ ตามแนวทางหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 08 91.3/ว 1702 ลงวันที่  

26 กรกฎาคม 2556 ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

    3. งบลงทุน  (540000)      รวม 59,000 บาท   

 หมวด  คาครุภัณฑ (541000)                               รวม                59,000 บาท   

               ประเภท ครุภัณฑการเกษตร (410400)             จํานวน 59,000 บาท  

- คาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน   จํานวน  59,000  บาท    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน  จํานวน 1 เครื่อง โดยมรีายละเอยีด

คุณลักษณะพื้นฐาน  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มนีาคม 2558  ดังนี้    

1) ปรมิาณการฉดีพนยาไมนอยกวา 40 ลติรตอช่ัวโมง  

2) ถังบรรจุน้ํายาไมนอยกวา 6 ลติร 

3) กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 25 แรงมา  

  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 103 ขอ 24) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
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แผนงานสังคมสงเคราะห  (00230) 
 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  (00231)         รวม    950,380      บาท 

      1.  งบบุคลากร (520000)       รวม 781,380 บาท   

     หมวด เงินเดอืน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว            รวม   781,380 บาท   

               ประเภท เงินเดอืน (ผายประจํา)   (522000)      จํานวน  781,380   บาท  

(1) เงินเดอืนพนักงานสวนตําบล  (220100)      จํานวน   536,340      บาท 

  เพื่อจายเปนเงินเดอืนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัด

สวนสวัสดกิารสังคม  จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได  

  -  ตําแหนง  นักบรหิารงานสวัสดกิารสังคม  จํานวน  1  อัตรา 

  -  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน จํานวน  1  อัตรา 

  (2)  เงินประจําตําแหนง (220300)     จํานวน 42,000 บาท  

  เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง เชน หัวหนาสวนสวัสดกิารสังคม ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได   

(3)  คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)  จํานวน 203,040 บาท 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ใหแกพนักงานจางตามภารกจิ สังกัดสวนสวัสดกิาร

สังคม  จํานวน 1 ตําแหนง ตัง้จายจากเงินรายได 

 - ตําแหนง  ผูชวยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1 อัตรา 

    2.  งบดําเนินงาน (530000)      รวม   155,000 บาท   

      2.1  หมวด  คาตอบแทน (531000)                         จํานวน                45,000 บาท   

            2.1.1  ประเภท คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชน แกองคกรปกครองสวนทอง   

(310100)         จํานวน   40,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เชน  

เงินประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง สังกัดสวนสวัสดกิารสังคม  เปนกรณพีเิศษ 

(เงนิรางวัลประจําป)  หรอืผูมสีทิธไิดรับตามที่ระเบยีบกฎหมายกําหนด ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

            2.1.2  ประเภท คาตอบแทนการปฏบิัตริาชการนอกเวลาราชการ  (310300)  

         จํานวน  5,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และ

พนักงานจาง  สังกัดสวนสวัสดกิารสังคม  ที่มาปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเปนงาน

เรงดวนนอกเวลาราชการปกต ิ หรอืงานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

     2.2  หมวด  คาใชสอย  (532000)                            รวม                70,000 บาท   

            2.2.1  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100) จํานวน  40,000  บาท 

  (1)  คาถายเอกสาร  และเย็บเลม  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  พรอมเย็บเลม  หรอืเขาปก

หนังสอื  หรอืเอกสารรูปเลมอื่นใด 
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  (2)  คาธรรมเนยีมและคาลงทะเบยีนตาง ๆ  เพื่อจายเปนคาธรรมเนยีม  และคาลงทะเบยีนใน

การฝกอบรม  การประชุมสัมมนาตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  สังกัดสวนสวัสดกิารสังคม 

  (3)  คาจางเหมาบรกิาร  เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งอยางใด  

ซึ่งมใิชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  เสรมิสรางครุภัณฑหรอืสิ่งกอสราง ฯลฯ  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  หรอื

คาจางเหมาอื่น ๆ  ที่จําเปน ฯลฯ 

  ตั้งจายจากเงินรายได  

            2.2. 2  ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด

อื่น ๆ (320300)       จํานวน   20,000    บาท 

  -  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ    จํานวน  20,000  บาท  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  โดยจายเปนคาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  

คาเชาที่พัก  หรอืคาใชจายอื่นที่จําเปนในการเดนิทางไปราชการ  หรอืไปอบรบสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจาง  สังกัดสวนสวัสดกิารสังคม  ตั้งจายจากเงินรายได 

           2.2.3  ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)      จํานวน  10,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑ  เชน  เครื่องคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณ  เครื่อง

พมิพดดี  ตู  โตะ  เกาอี้  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

    2.3  หมวด  คาวัสดุ (533000)                          รวม                40,000 บาท   

            2.3.1  ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)  จํานวน   30,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  แฟม            

ตรายาง  น้ํายาลบคําผิด   ลวดเย็บกระดาษ  แบบพมิพ  โตะ เกาอี้ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

            2.3.2  ประเภท วัสดุคอมพวิเตอร  (331400)   จํานวน   10,000 บาท 

   เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร  เชน  ผงหมกึ  ตลับผงหมกึ  หมกึสําหรับเครื่องพมิพ  

แผนกรองแสง  แปนพมิพ  เมาส  แผนหรอืจานบันทกึขอมูล  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั้งจายจาก                

เงินรายได  
 

     3.  งบลงทุน  (540000)      รวม 14,000 บาท   

     หมวด  คาครุภัณฑ (541000)                                     รวม                14,000 บาท   

           ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100)   จํานวน 14,000 บาท  

- คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  7  ลิ้นชัก    จํานวน   14,000    บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กทํางาน 7  ลิ้นชัก  ขนาดกวาง 145.5 ซม. ยาว  66.8  ซ.ม.    

สูง  75 ซ.ม. จํานวน 2 ตัว ๆ ละ  7,000  บาท  (ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-

2561  หนา 101 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินรายได  
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แผนงานเคหะและชุมชน  (00240) 
 

งานบรหิารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  (00241)   รวม  1,149,960  บาท   

     1.  งบบุคลากร  (520000)       รวม  760,360    บาท   

     หมวด เงินเดอืน  คาจางประจํา  และคาจางช่ัวคราว        

รวม 

 760,360 บาท   

       ประเภท เงินเดอืน (ฝายประจํา) ( 522000)         รวม     760,360       บาท   

                   (1)  เงินเดอืนพนักงานสวนตําบล  (220100)    จํานวน  452,460  บาท 

  เพื่อจายเปนเงินเดอืนพรอมเงินปรับปรุงเงินเดอืนประจําปใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัด

สวนโยธา  จํานวน  2  ตําแหนง  ตั้งจายจากเงินรายได   

  -  ตําแหนง  เจาหนาที่บรหิารงานชาง    จํานวน  1 อัตรา  

  -  ตําแหนง  นายชางโยธา จํานวน  1 อัตรา  

            (2)  เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงานสวนตําบล (220200)  จํานวน  24,000  บาท 

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตาง ๆ ใหแกพนักงานสวนตําบล สังกัดสวนโยธา  เชน  เงินเพิ่มการครอง

ชีพช่ัวคราว  เงินเพิ่มตามวุฒ ิเงินเพิ่มตอบแทนพเิศษ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  

  ( 3)  คาตอบแทนพนักงานจาง (220600)               จํานวน 235,900 บาท 

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง ใหแกพนักงานจางตามภารกจิ  สังกัดสวนโยธา   

จํานวน 2 ตําแหนง ตั้งจายจากเงินรายได  

  -  ตําแหนง  ผูชวยชางโยธา   จํานวน  1  อัตรา 

  -  ตําแหนง  ผูชวยชางไฟฟา    จํานวน  1  อัตรา 

 

            (4)  เงินเพิ่มตาง ๆ  ของพนักงานจาง (220700)      จํานวน  48,000 บาท 

  เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว เงินเพิ่มตาง ๆ  ใหแกพนักงานจางตามภารกจิ  

สังกัดสวนโยธา ตั้งจายจากเงินรายได  

      2.  งบดําเนินงาน (530000)      รวม 331,000 บาท   

      2.1  หมวด คาตอบแทน (531000)                               

รวม                

126,000 บาท   

            2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  (310100)       จํานวน  50,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนผูปฏบิัตริาชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เชน  เงนิประโยชนตอบแทนอื่นใหแกพนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง สังกัดสวนโยธา  เปนกรณพีเิศษ        

(เงนิรางวัลประจําป)  หรอืผูมสีทิธไิดรับตามที่ระเบยีบกฎหมายกําหนด ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได  
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            2.1.2  ประเภท คาตอบแทนการปฏบิัตริาชการนอกเวลาราชการ  (310300)  

         จํานวน  10,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาตอบแทนในการปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  ใหแกพนักงานสวนตําบล  และ

พนักงานจาง  สังกัดสวนโยธา  ที่มาปฏบิัตงิานนอกเวลาราชการ  และวันหยุดราชการ  ซึ่งเปนงานเรงดวน

นอกเวลาราชการปกต ิ หรอืงานที่ไมอาจทําในเวลาราชการได  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

            2.1.3  ประเภท คาเชาบาน (310400)         จํานวน  36,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดสวนโยธา  ซึ่งมสีทิธเิบกิคาเชาบาน

ไดตามระเบยีบฯ   ตั้งจายจากเงินรายได  

            2.1. 4  ประเภท เงินชวยเหลอืการศึกษาบุตร (310500)  จํานวน  30,000  บาท 

  เพื่อจายเปนเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล  สังกัดสวนโยธา และผูมี

สทิธเิบกิเงินชวยเหลอืการศึกษาบุตรไดตามระเบยีบฯ  ตั้งจายจากเงินรายได   

     2.2  หมวดคาใชสอย  (532000)                           รวม                105,000 บาท   

            2.2.1  ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร (320100)    จํานวน  60,000  บาท 

  (1)  คาถายเอกสาร  และเย็บเลม  เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร  พรอมเย็บเลม  หรอืเขาปก

หนังสอื  หรอืเอกสารรูปเลมอื่นใด 

  (2)  คาธรรมเนยีมและคาลงทะเบยีนตาง ๆ  เพื่อจายเปนคาธรรมเนยีม  และคาลงทะเบยีน

ในการฝกอบรม  การประชุมสัมมนาตาง ๆ  ของพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  สังกัดสวนโยธา 

  (3)  คารังวัดที่สาธารณประโยชน  เพื่อจายเปนคารังวัดตรวจสอบที่สาธารณประโยชน  หรอื 

ช้ีแนวเขต  เพื่อคุมครองปองกัน  ภายในเขตตําบลกุดน้ําใส 

  (4)  คาจางเหมาบรกิาร  เพื่อจายเปนคาใชจายเพื่อใหผูรับจางทําการอยางใดอยางหนึ่งอยางใด  

ซึ่งมใิชเปนการประกอบ  ดัดแปลง  เสรมิสรางครุภัณฑหรอืสิ่งกอสราง ฯลฯ  เชน  คาจางเหมาสูบน้ํา  หรอื

คาจางเหมาอื่น ๆ  ที่จําเปน ฯลฯ 

  ตั้งจายจากเงินรายได   

            2.2.2  ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

หมวดอื่น ๆ (320300)       จํานวน  30,000  บาท 

  -  คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ    จํานวน   30,000  บาท  

  เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  โดยจายเปนคาพาหนะ  คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทาง  

คาเชาที่พัก  หรอืคาใชจายอื่น ที่จําเปนในการเดนิทางไปราชการ  หรอืไปอบรบสัมมนาของพนักงานสวนตําบล  

และพนักงานจาง  สังกัด  สวนโยธา  ตั้งจายจากเงินรายได   

           2.2.3  ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม (320400)    จํานวน  15,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาบํารุงและซอมแซมครุภัณฑ  เชน  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องพมิพดดี  เครื่อง

ทําน้ําเย็น  เครื่องคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณ  ตู  โตะ  เกาอี้  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายได 
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     2.3  หมวดคาวัสดุ (533000)                     รวม                 100,000 บาท   

            2.3.1  ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100)   จํานวน  20,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน  เชน  กระดาษ  ปากกา  ดนิสอ  แฟม  ตรายาง  น้ํายา

ลบคําผิด   ลวดเย็บกระดาษ  แบบพมิพ  โตะ เกาอี้ ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

            2.3.2  ประเภท วัสดุไฟฟาและวทิยุ (330200)  จํานวน  20,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวทิยุ  เชน  หลอดไฟฟา  ปลั๊กไฟฟา  สายไฟฟา  สวทิซไฟฟา  

ถานไฟฉาย ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

            2.3.3 ประเภท วัสดุกอสราง (330600)   จํานวน  20,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง  เชน  ไมตาง ๆ  ส ี ปูนซเีมนต  อฐิ  กระเบื้อง  สังกะส ี ทราย  

แผนเหล็ก เสาเหล็ก  เหล็กเสน สวาน  เลื่อย จอบ เสยีม  มดืถางหญา ขอตัดกิ่งไม  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  

            2.3.4  ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง (330700)  จํานวน  10,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง  เชน  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทยีน  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

            2.3.5  ประเภท วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น (330800)  จํานวน  10,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุเช้ือเพลงิและหลอลื่น  เชน  น้ํามันเบนซนิ  น้ํามันดเีซล  น้ํามันเครื่อง  

ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได 

            2.3.6  ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร  (331100)  จํานวน  10,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร  เชน  กระดาษเขยีนโปสเตอร  พูกันและส ี ฟลม  

ฟลมสไลด  แถบบันทกึเสยีงหรอืภาพ  ภาพถายดาวเทยีม  รูปสหีรอืขาวดําที่ไดจากการลาง อัด ขยาย  ฯลฯ  

ตั้งจายจากเงินรายได 

            2.3.7  ประเภท วัสดุคอมพวิเตอร  (331400)   จํานวน   10,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพวิเตอร  เชน  ผงหมกึ  ตลับผงหมกึ หมกึเตมิเครื่องพมิพ  แผน

กรองแสง  แปนพมิพ  เมาส  แผนหรอืจานบันทกึขอมูล  เมนบอรด  เมมโมรี่ชิป  ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายได  
  

      3.  งบลงทุน  (540000)      รวม         58,600   บาท   

 หมวด  คาครุภัณฑ (541000)                               รวม                58,600 บาท   

 1.  ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน (410100)    จํานวน    18,000   บาท 5    

(1) คาจัดซื้อโตะทํางานเหล็ก  7  ลิ้นชัก    จํานวน   14,000    บาท  

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะเหล็กทํางาน 7  ลิ้นชัก  ขนาดกวาง 145.5 ซม. ยาว  66.8  ซ.ม.    

สูง  75 ซ.ม. จํานวน 2  ตัว ๆ ละ  7,000  บาท  (ราคาตามทองตลาด) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-

2561  หนา 101 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินรายได  

  (2)  คาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน    จํานวน  4,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้ทํางาน   จํานวน  2  ตัว ๆ ละ  2,000  บาท  (ราคาตามทองตลาด)   

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 14) ตั้งจายจากเงินรายได 
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 2.  ประเภท ครุภัณฑคอมพวิเตอร (411600)   จํานวน 30,600 บาท  

(2) คาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร  แบบตัง้โตะ  จํานวน  23,000  บาท    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพวิเตอร  แบบตัง้โตะ  สําหรับงานประมวลผล  พรอม

อุปกรณ  จํานวน  1  เครื่อง สําหรับใชในการบรหิารจัดการองคกรใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น ไวประจํา

หองผูปฏบิัตงิานในสวนโยธา  โดยมรีายละเอยีดคุณลักษณะพื้นฐาน  ตามมาตรฐานเกณฑราคากลาง

และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพวิเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร              

ณ วันที่  18  กุมภาพันธ  255 8  ดังนี้      

  -  มหีนวยประมวลผลกลาง (CPU)  ไมนอยกวา  4 แกนหลัก (4 core)  หรอื 8 แกนเสมอืน             

(8 Thread) โดยมคีวามเร็วสัญญาณนาฬกิาไมนอยกวา  3.0 GHZ จํานวน 1 หนวย 

  -  หนวยประมวลผลกลาง ( CPU) มหีนวยความจําขนาดไมนอยกวา 6 MB สําหรับแบบ             

L3 Cache Memory  หรอื แบบ Smart Cache Memory 

  - มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมคีุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรอืดกีวา ดังนี้ 

   1) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มหีนวยความจําไมนอยกวา        

1 GB หรอื 

   2) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB หรอื 

   3) มหีนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพตดิตัง้อยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard 

Graphics ที่มคีวามสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB  

  -  มหีนวยความจําหลัก (RAM) ชนดิ DDR3 หรอืดกีวา มขีนาดไมนอยกวา 4 GB 

  -  มหีนวยจัดเก็บขอมูล (Hard disk)  ชนดิ  SATA หรอืดกีวา  ขนาดความจุไมนอยกวา  1 TB 

จํานวน  1  หนวย 

  -  ม ี DVD-RW  หรอืดกีวา  จํานวน  1  หนวย 

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

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

  -  มแีปนพมิพและเมาส 

  - มจีอภาพแบบ LCD  หรอืดกีวา ม ีContrast Ratio  ไมนอยกวา 600:1  และมขีนาด           

ไมนอยกวา 18.5 นิ้ว  จํานวน  1  หนวย                    

  ( ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101 ขอ 15) ตั้งจายจากเงินรายได  

  (2)  คาจัดซื้อเครื่องพมิพ Multifunction แบบฉดีหมกึ (Inkjet)   

           จํานวน  7,600  บาท    

  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพมิพ Multifunction แบบฉดีหมกึ  (Inkjet) จํานวน  1  เครื่อง เพื่อใช

ควบกับเครื่องคอมพวิเตอรในสวนของผูปฏบิัตงิานในสวนโยธา   ใหมกีารบรหิารจัดการองคกรใหมี

ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น  โดยมรีายละเอยีดคุณสมบัต ิ ตามมาตรฐานเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน

ครุภัณฑคอมพวิเตอร ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  ณ วันที่  18  กุมภาพันธ  2558  
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ดังนี้       

  -  เปนอุปกรณที่มคีวามสามารถเปน Printer , Copier Scanner และ Fax ภายในเครื่อง

เดยีวกัน 

  -  ใชเทคโนโลยแีบบพนหมกึ (inkjet) 

  -  มคีวามละเอยีดในการพมิพไมนอยกวา  4,800x1,200 dpi 

  -  มคีวามเร็วในการพมิพรางสไีมนอยกวา 15 หนาตอนาที 

  -  มคีวามเร็วในการพมิพรางขาวดําไมนอยกวา  33 หนาตอนาที 

  -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4  (ขาวดํา-ส)ี  ได   

  -  มคีวามละเอยีดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา  1,200 x2,400 dpi 

  -  มถีาดปอนเอกสารอัตโนมัต ิ(Auto Document Feed) 

  -  สามารถถายเอกสารสําเนาไดทัง้สแีละขาวดํา   

  -  สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา  9 0  สําเนา 

  -  สามารถยอและขยายได 25 ถงึ 400 เปอรเซ็นต 

  -  มชีองเช่ือมตมระบบเครอืขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอืดกีวา  

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง  

  -  สามารถใชไดกับ A4 , Letter . Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559 - 2561  หนา 101 ขอ 15) ตั้งจายจากเงินรายได  

   3.  ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ (411800)   จํานวน   10,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ  เชน  เครื่องจักรกล  รถจักรยานยนต  

ยานพาหนะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-2561  หนา 101  ขอ 20)  ตั้งจายจากเงินรายได   
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งานไฟฟาถนน  (00242)      รวม 1,200,000 บาท  

     งบลงทุน (540000)      รวม 1,200,000 บาท  

 หมวด  คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง  (542000)   รวม 1,200,000 บาท  

         1.  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (421100)   รวม        902,000 บาท     

                      1.1 คากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก  จํานวน    704,000 บาท 

   (1)  โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบานตลาด  หมูที่ 1    

                        จํานวน    99,000     บาท 

              เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายหนองใหญ ขนาดผิวจราจร 

กวาง  5.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมปีรมิาตรพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 200.00  

ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา  30 ขอ 1) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   (2)  โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบานวังวัด หมูที่ 4    

                        จํานวน    99,000     บาท 

              เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายขางโรงเรยีนบานยางเครอื 

ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมีปรมิาตรพื้นที่รวมกัน             

ไมนอยกวา 200.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบล         

กุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา 51 ขอ 104) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   (3)  โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบานเดื่อ หมูที่ 5    

                        จํานวน    35,000     บาท 

              เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบานนางรอด ปองจัตุรัส 

ขนาดผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว  25.00  เมตร  หนา 0.10 เมตร หรอืมปีรมิาตรพื้นที่ไมนอยกวา 

100.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา  51 ขอ 104) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   (4)  โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบานสําโรงโคก หมูที่ 6    

                        จํานวน    99,000     บาท 

              เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายเขาฌาปนสถาน ขนาด 

ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่ปรมิาตรรวมกันไมนอยกวา 

200.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา 51 ขอ 104) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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   (5)  โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบานทาแตง หมูที่ 7    

                        จํานวน    99,000     บาท 

              เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบาน  ขนาดผิวจราจร  

กวาง  5.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมปีรมิาตรพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 200.00       

ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา 40 ขอ 53) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   (6)  โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบานหวยเปง หมูที่ 9    

                        จํานวน    99,000     บาท 

              เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ภายในหมูบาน ขนาดผิวจราจร 

กวาง  5.00  เมตร  ยาว  40.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมพีื้นที่ปรมิาตรรวมกันไมนอยกวา 200.00  

ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏใน

แผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา 42 ขอ 60) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   (7)  โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบานเหนอื หมูที่ 10    

                        จํานวน    99,000     บาท 

              เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบานนายศรศัีกดิ์ สุวรรณราช  

ชวงที่ 1  ขนาดผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร  ยาว  75.00  เมตร  หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 1  ขนาดผิวจราจร 

กวาง  2.00  เมตร  ยาว  20.00  เมตร  หนา 0.10 เมตร ชวงที่ 3  ขนาดผิวจราจรกวาง  1.50  เมตร  ยาว  

30.00  เมตร  หนา 0.10 เมตร หรอืมีปรมิาตรพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 290.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบ

รายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-2561 

หนา 43 ขอ 65) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

   (8)  โครงการกอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบานสําโรงโคก หมูที่ 14   

                        จํานวน    75,000     บาท 

              เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายหนาวัดแจง 

บานสําโรงโคก ขนาดผิวจราจรกวาง  3.00  เมตร  ยาว  50.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรอืมปีรมิาตร        

พื้นที่รวมกันไมนอยกวา 150.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิาร 

สวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา  50 ขอ 96) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
             

            1.2  คากอสรางระบบระบายนํ้า   จํานวน    99,000 บาท 

            - โครงการวางทอระบายน้ํา  บานวังเสมา หมูที่ 2 

                                                                                            จํานวน     99,000     บาท 

           เพื่อจายเปนคาวางทอระบายน้ําคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบานอาจารยถวลิ ขนาด  

0.30x1.00 เมตร จํานวน 120 ทอน พรอมบอพัก จํานวน 12 บอ ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดของ

องคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-2561  หนา 53 ขอ 112)                    

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 



ขอบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  96 
 

  1.3  คากอสรางบันไคคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน     99,000 บาท   

             - โครงการกอสรางบันไดคอนกรตีเสรมิเหล็กบานกุดน้ําใส หมูที่ 3  

         จํานวน    99,000     บาท 

                       เพื่อจายเปนคา กอสรางบันไดคอนกรตีเสรมิเหล็กปองกันตลิ่ง กันน้ําเซาะฝายน้ําลน

ประจําหมูบานกุดน้ําใส  ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  2559-256 1 หนา  33 ขอ 17)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
       

  2.  ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง (421200) 

         จํานวน  298,000       บาท  

  2.1  คาปรับปรุงถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก จํานวน     99,000 บาท   

             - โครงการเสรมิถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายในหมูบานเดื่อ  หมูที่ 5  

         จํานวน    99,000    บาท 

                       เพื่อจายเปนคาเสรมิถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายบานนายสังกา นารถสมบูรณ 

ผิวจราจรกวาง  4.00  เมตร  ยาว  80.00  เมตร  หนา 0.10 เมตรหรอืมพีื้นที่รวมกันไมนอยกวา  300,00    

ตารางเมตร ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา 52 ขอ 107) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   2.2  คากอสรางปรับปรุงระบบประปาหมูบาน จํานวน  99,000 บาท   

             - โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบานดอนเกษตร หมูที่ 11  

         จํานวน    99,000    บาท 

                       เพื่อจายเปน ปรับปรุงซอมแซมระบบประปาหมูบาน เชน คาเปาบอบาดาล คาทอ

ระบบสงน้ํา คามอเตอรไฟฟา คาถังเก็บน้ํา เปนตน  ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการ

บรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-256 1 หนา 57 ขอ 25)  ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป  

   2.3  คาปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณประโยชน  จํานวน 100,000  บาท   

   - คาบํารุงหรอืซอมแซมไฟฟาสาธารณประโยชนภายในหมูบาน  หมูที่ 1-14  

                                                                                   จํานวน    100,000     บาท  

   เพื่อจายเปนคาบํารุงหรอืซอมแซมไฟฟาสาธารณประโยชน พรอมอุปกรณอื่น  ๆ 

ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา 52 ขอ 107)  ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานสวนสาธารณะ  (00243)      รวม 179,000  บาท 

1. งบดําเนินงาน (530000)      รวม     80,000   บาท 

 หมวดคา ใชสอย (532000)     รวม     80,000   บาท 

             ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ 

 (320300)        จํานวน  80,000  บาท 

             - โครงการจางเหมาดูแลสวนสาธารณะ ตัดหญา และตัดแตงบํารุงรักษาตนไม พันธุไมตาง ๆ 

         จํานวน  80,000  บาท 

        เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจางเหมาดูแลสวนสาธารณะ ตัดหญา และตัดแตงบํารุงรักษา  

ตนไม พันธุไมตางๆ  ตั้งจายจากเงินรายได   
 

  2. งบลงทุน (540000)      รวม     99,000 บาท  

 หมวด  คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง  (542000)   รวม     99,000     บาท 

  ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง (421200) 

         จํานวน    99,000       บาท 

     คาปรับปรุงถนนดนิ      จํานวน     99,000    บาท   

              - โครงการลงดนิลูกรังถนนรอบสวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ จํานวน    99,000     บาท 

                       เพื่อจายเปนคา ลงดนิลูกรังถนนรอบสวนเฉลมิพระเกยีรตฯิ องคการบรหิารสวนตําบล       

กุดน้ําใส โดยมปีรมิาตรลูกรังรวมกันไดไมนอยกวา 670.00 ลูกบาศกเมตร พรอมปรับแตงผิวจราจร        

ใหเรยีบ   ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส ตั้งจายจาก         

เงินอุดหนุนท่ัวไป  
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล (00244)    รวม     80,000   บาท 

งบดําเนินงาน (530000)      รวม     80,000   บาท 

1. หมวดคาใชสอย (532000)     รวม    30,000  บาท 

        ประเภท  รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฎบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด      

อื่น ๆ  (320300)       จํานวน  30,000  บาท 

             (1) โครงการรณรงคคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน   จํานวน  10,000  บาท 

         เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสรางพลังชุมชน เพื่อลดปญหาขยะ ตั้งจายจาก        

เงินอุดหนุนท่ัวไป  

             (2) โครงการรณรงคการกําจัดขยะและรักษาสิ่งแวดลอม   จํานวน  20,000  บาท 

         เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรณรงคการกําจัดขยะและรักษาสิ่งแวดลอม ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

2. หมวดคาวัสดุ   (533000)     รวม    50,000  บาท 

        ประเภท  วัสดุงานบานงานครัว  (330300)  จํานวน  50,000  บาท 

                    เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะแบบยางรถยนต  มขีนาดความจุไมนอยกวา  250 ลติร 

พรอมขาตัง้และฝาปด  พรอมสกรนีขอความ อบต.กุดน้ําใส จํานวน  200 ถัง ถังละ 250 บาท  ตั้งจายจาก

เงินรายได   
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แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน  (00250) 
 

งานสงเสรมิและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)  รวม    760,000   บาท 

1. งบดําเนินงาน (530000)      รวม    740,000   บาท 

 หมวด คาใชสอย (532000)     รวม    740,000   บาท 

            ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(320300)                                                                      รวม   855,000 บาท   

  ( 1)  โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาต ิ    จํานวน  30,000 บาท 

  เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาต ิ อันเปนศูนยรวมแหงความเปน

ชาตแิละความสามัคคขีองคนในชาต ิ ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0310.4/ว 1503              

ลงวันที่  17 มถิุนายน 2557  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

  ( 2)  โครงการอบรมสรางทัศนคตแิละจิตสํานกึที่ดงีามในการอยูรวมกันอยางสมานฉันท   

          จํานวน  20,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมสรางทัศนคตแิละจิตสํานกึที่ดงีามในการอยูรวมกัน

อยางสมานฉันท    ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0310.4/ว 1503 ลงวันที่  17 มถิุนายน 

2557  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

  ( 3)  โครงการสุมตรวจผูเสพยาเสพตดิในสถานศึกษา สถานประกอบการในพื้นที่  และ             

กลุมเสี่ยง         จํานวน  20,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสุมตรวจผูเสพยาเสพตดิในสถานศกึษา สถาน

ประกอบการในพื้นที่ และกลุมเสี่ยง   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

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

          จํานวน  20,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการศกึษาเพื่อตอตานการใชยาเสพตดิในนักเรยีน (D.A.R.E) 

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  ( 5) โครงการประชาสัมพันธเพื่อรณรงคแกไขปญหายาเสพตดิ 

          จํานวน  10,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประชาสัมพันธเพื่อรณรงคแกไขปญหายาเสพตดิ   ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป    

  ( 6) โครงการหนึ่งปณธิาน  หนึ่งความด ี    จํานวน  40,000  บาท   

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการหนึ่งปณธิาน หนึ่งความดี   ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

  ( 7)  โครงการอบรมเยาวชน  นําไทย  หางไกลยาเสพตดิ   จํานวน  100,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรม  เยาวชน  นําไทย  หางไกลยาเสพตดิ  เพื่ออบรม

เยาวชน ตําบลกุดน้ําใส  ใหหางไกลยาเสพตดิ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   
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  ( 8)  โครงการฝกอาชีพและสนับสนุนสงเสรมิกลุมอาชีพตําบลกุดน้ําใส     

          จํานวน  100,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอาชีพและสนับสนุนสงเสรมิกลุมอาชีพตําบลกุดน้ําใส

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

  ( 9)  โครงการอบรมและสนับสนุนการผลติและการตลาดของกลุมอาชีพ   

          จํานวน  30,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมและสนับสนุนการผลติและการตลาดของกลุมอาชีพ

ตั้งจายจากเงินเงินอุดหนุนท่ัวไป   

  (10)  โครงการจัดกจิกรรมวันสงกรานต      จํานวน  100,000  บาท  

            เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัดกจิกรรมวันสงกรานต  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   

  ( 11)  โครงการสายสัมพันธสานฝนผูปวยเอดสและผูพกิาร  จํานวน  10,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสายสัมพันธสานฝนผูปวยเอดสและผูพกิาร  ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป 

  (12)   โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน  จํานวน  20,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ  ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน                

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  ( 13)  โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสรางเครอืขายองคกรสตร ี           

กลุมแมบาน กลุมอาชีพ        จํานวน  200,000  บาท 

    เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมและศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ  และสราง

เครอืขายองคกรสตร ี กลุมแมบาน กลุมอาชีพ   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

  (14)  โครงการสนับสนุนกจิกรรมวันสตรสีากล     จํานวน  20,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนกจิกรรมวันสตรสีากล  ตําบลกุดน้ําใส  ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

  (15)  โครงการคาราวานเสรมิสรางเด็ก      จํานวน  10,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการคาราวานเสรมิสรางเด็ก  ภายในตําบลกุดน้ําใส ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  (16)  โครงการอบรมการผลติพลังงานทดแทนในระดับชุมชน จํานวน  10,000  บาท 

  เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการผลติพลังงานทดแทนในระดับชุมชน ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป   
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     2.  งบเงินอุดหนุน  (560000)         รวม     20,000         บาท   

      หมวด เงินอุดหนุน (561000)   รวม   20,000 บาท  

  ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ   (610200)  จํานวน   20,000 บาท  

   -  อุดหนุนสถานตีํารวจภูธรจัตุรัส    จํานวน  20,000  บาท   

   เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนใหแกสถานตีํารวจภูธรจัตุรัส  ตามโครงการปองกัน

ปราบปรามผูเสพยาเสพตดิ  โดยการตรวจสอบ และรับรองผลทางนติวิทิยาศาสตร  ตามหนังสอืสถานี

ตํารวจภูธรจัตุรัส  ที่ ตช 0018.91/495 ลงวันที่  2  มนีาคม  255 8  เรื่อง  เสนอโครงการเพื่อขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 ตั้งจายจากเงินรายได 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ  (00260) 
 

งานกฬีาและนันทนาการ  (00262)             รวม   250,000     บาท 

 1. งบดําเนินงาน  (530000)             รวม    150,000    บาท 

           หมวด คาใชสอย  (532000)                        รวม                150,000 บาท   

             ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด            

อื่น ๆ (320300)       จํานวน   150,000 บาท 

   -  โครงการจัดการแขงขันกฬีาตานยาเสพตดิ    จํานวน  150,000  บาท  

   เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกฬีาตานยาเสพตดิสําหรับประชาชน  เยาวชน

ในเขตตําบลกุดน้ําใส ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

      

      2. งบลงทุน (540000)      รวม 100,000 บาท  

  หมวด  คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง  (542000)  รวม 100,000 บาท  

    ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ (421000)  จํานวน  100,000    บาท  

   - โครงการกอสรางลานกฬีา     จํานวน  100,000  บาท  

   เพื่อจายเปนคากอสรางลานกฬีาตําบลกุดน้ําใส  ตามรูปแบบรายละเอยีดและ

ขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-256 1 หนา 75              

ขอ 4)  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน  (00263)            รวม   410,000     บาท 

 งบดําเนิน งาน  (530000)             รวม   410,000     บาท 

      หมวด คาใชสอย  (532000)                         รวม                410,000 บาท   

            ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด            

อื่น ๆ (320300)       จํานวน   410,000 บาท 

   (1)  โครงการประเพณลีอยกระทง   จํานวน  100,000  บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเพณลีอยกระทง ตั้งจายจากเงินอุดหนุน

ท่ัวไป 

 (2)  โครงการจัดกจิกรรมงานดานวัฒนธรรมตําบลกุดน้ําใส  จํานวน  100,000  บาท  

   เพื่อเปนคาใชจายในการจัดกจิกรรมงานดานวัฒนธรรมตําบลกุดน้ําใส ตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไป    

   (3)  โครงการประเพณแีหเทยีนวันเขาพรรษา  จํานวน  100,000  บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเพณแีหเทยีนวันเขาพรรษา ตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนท่ัวไป 

   (4)  โครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมเยาวชนเสรมิสรางพัฒนาจิต  

          จํานวน  60,000  บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมคุณธรรมจรยิธรรมเยาวชนเสรมิสราง    

พัฒนาจิต ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   (5)  โครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนาของตําบลกุดน้ําใส  

          จํานวน  50,000  บาท  

   เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการอบรมและพัฒนาบุคลากรทางศาสนาของตําบล        

กุดน้ําใส  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
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แผนงานการเกษตร  (00320) 
 

งานสงเสรมิการเกษตร  (00321)      รวม  230,000  บาท 

1.  งบดําเนินงาน  (530000)     รวม  230,000  บาท 

   หมวด คาใชสอย  (532000)     รวม  230,000  บาท 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย                

หมวดอื่น ๆ  (320300)       จํานวน  130,000  บาท  

      (1)  โครงการพัฒนาการบรหิารจัดการของศูนยบรกิารและถายทอดเทคโนโลยปีระจํา

ตําบลกุดน้ําใส        จํานวน  20,000  บาท 

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการพัฒนาการบรหิารจัดการของศูนยถายทอดเทคโนโลยี

ประจําตําบลกุดน้ําใส  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(2) โครงการอบรมทําปุยหมักและปุยชีวภาพเพื่อผลผลติทางการเกษตร  

                     จํานวน  25,000  บาท 

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมทําปุยหมักและปุยชีวภาพเพื่อผลผลติทาง

การเกษตร  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(3) โครงการอบรมการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพชืโดยชีววถิ ี จํานวน  25,000  บาท 

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการอบรมการปองกันและการกําจัดแมลงศัตรูพชื                         

โดยชีววถิ ี  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(4) โครงการสงเสรมิการใชจุลนิทรยียอยสลายตอซังขาว     จํานวน  40,000  บาท 

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสงเสรมิการใชจุลนิทรยียอยสลายตอซังขาว ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  

(5) โครงการเพิ่มประสทิธภิาพการผลติโคเนื้อ – กระบอื         จํานวน  20,000  บาท 

   เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเพิ่มประสทิธภิาพการผลติโคเนื้อ – กระบอื ตั้งจาย

จากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 

2. งบลงทุน (540000)      รวม   100,000 บาท  

 หมวด  คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง  (542000)   รวม   100,000 บาท  

  ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง (421200)  

         จํานวน  100,000   บาท  

                         คาปรับปรุงสถานีสูบนํ้า     จํานวน  100,000   บาท   

   - คาปรับปรุงซอมแซมสถานสีูบน้ํา 

                                                                                   จํานวน    100,000     บาท  

   เพื่อจายเปนคา ปรับปรุงซอมแซมสถานสีูบน้ําพลังงานไฟฟา ภายในตําบลกุดน้ําใส 

เชน คาซอมแซมมอเตอรไฟฟา คาปรับปรุงระบบควบคุม คาทอสง เปนตน ตามรูปแบบรายละเอยีดและ

ขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม  (00322)     รวม     40,000   บาท 

1. งบดําเนินงาน   (530000)    รวม     40,000   บาท 

    หมวด คาใชสอย  (532000)    รวม 40,000   บาท 

ประเภท รายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏบิัตริาชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย               

หมวดอื่น ๆ  (320300)       จํานวน  40,000  บาท   

(1) โครงการทองถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษพื้นที่สเีขยีว    จํานวน  20,000  บาท     

   เพื่อเปนคาใชจายในโครงการทองถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษพื้นที่สเีขยีว  เพี่อดําเนนิการเพิ่ม

พื้นที่สเีขยีวโดยการปลูกตนไม  ปรับปรุงสวนสาธารณะ  เพื่อแกไขปญหาภาวะโลกรอน  และรวมถวายเปน

ราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ตามหนังสอืกรมสงเสรมิ การปกครองทองถิ่น  ดวน

ที่สุด  ที่  มท  0891.4/306  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ  2554  และหนังสอืกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น  

ดวนที่สุด  ที่  มท  0891.4/682 ลงวันที่  23  มนีาคม  2554   ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

(2) โครงการเฉลมิพระเกยีรตแิมของแผนดนิ วันตนไมแหงชาต ิ จํานวน  20,000 บาท 

  เพื่อจายเปนคา ใชจายตาม โครงการเฉลมิพระเกยีรตแิมของแผนดนิ  วันตนไมแหงชาต ิ          

ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

2. งบลงทุน (540000)      รวม 792,000 บาท  

 หมวด  คาท่ีดนิและสิ่งกอสราง  (542000)   รวม 792,000 บาท  

         1.  ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค (421100)   รวม     198,000 บาท     

    (1)  โครงการกอสรางฝายชลอน้ํา บานตลาด หมูที่ 1  จํานวน    99,000     บาท 

              เพื่อจายเปนคากอสรางกอสรางฝายชะลอน้ํา ลําคันฉูตอนลาง ลงทอระบายน้ํา

คอนกรตี ขนาด 1.00x1.00 เมตร จํานวน 16 ทอน ลงดนิปรมิาตรไมนอยกวา 150 ลูกบาศกเมตร พรอมเท

แผงคอนกรตีกันน้ําเซาะ 2 ดาน  ตามรูปแบบรา ยละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบล            

กุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา 54 ขอ 4) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

   (2)  โครงการกอสรางฝายชลอน้ํา บานตลาด หมูที่ 13  จํานวน    99,000     บาท 

              เพื่อจายเปนคากอสรางกอสรางฝายชะลอน้ํา  หวยน้ําคง ลงทอระบายน้ําคอนกรตี 

ขนาด 1.00x1.00 เมตร จํานวน 16 ทอน ลงดนิปรมิาตรไมนอยกวา 150 ลูกบาศกเมตร พรอมเทแผง

คอนกรตีกันน้ําเซาะ 2 ดาน  ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส 

(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-2561 หนา 59 ขอ 31) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

  2.  ประเภท คาบํารุงและปรับปรุงท่ีดนิและสิ่งกอสราง (421200) 

         จํานวน 594,000 บาท  

   (1) โครงการขุดลอกคลองสวะ บานวังวัด  หมูที่ 4    จํานวน    99,000     บาท  

   เพื่อจายเปนคา ขุดลอกคลองสวะ ขนาดปากกวาง 10.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  

ลกึเฉลี่ย 1.00 เมตร หรอืมปีรมิาตรดนิขุดไมนอยกวา 5,000 ลูกบาศกเมตร พรอมตกแตงคันดนิ ตามรูปแบบ

รายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-256 1 

หนา 59 ขอ 32) ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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   (2) โครงการขุดลอกหวยวังตุ  บานวังวัด  หมูที่ 4    จํานวน    99,000     บาท  

   เพื่อจายเปนคา ขุดลอกหวยวังตุ ขนาดปากกวาง 10.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร  

ลกึเฉลี่ย 1.00 เมตร หรอืมปีรมิาตรดนิขุดไมนอยกวา 5,000 ลูกบาศกเมตร พรอมตกแตงคันดนิ ตามรูปแบบ

รายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-256 1 

หนา 56 ขอ 15) ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   (3) โครงการขุดลอกหวยทองหลาง  บานเดื่อ  หมูที่ 5  จํานวน    99,000  บาท  

   เพื่อจายเปนคา ขุดลอกหวยทองหลาง ขนาดปากกวาง 10.00 เมตร ยาว 500.00 

เมตร  ลกึเฉลี่ย 1.00 เมตร หรอืมปีรมิาตรดนิขุดไมนอยกวา 5,000 ลูกบาศกเมตร พรอมตกแตงคันดนิ             

ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

2559-2561 หนา 56 ขอ 15)  ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   (4) โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําประจําหมูบาน บานรวมมติร  หมูที่ 8 

            จํานวน    99,000  บาท  

   เพื่อจายเปนคา ขุดลอกสระเก็บน้ําประจําหมูบาน ตามรูปแบบรายละเอยีดและ

ขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 2559-256 1 หนา 56 ขอ 15)  

ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   (5) โครงการขุดลอกหวยลําคันฉูนอย บานโพธิ์ทอง  หมูที่ 12    

         จํานวน    99,000  บาท 

   เพื่อจายเปนคา ขุดลอกหวยลําคันฉูนอย ขนาดปากกวาง 10.00 เมตร ยาว 500.00 

เมตร  ลกึเฉลี่ย 1.00 เมตร หรอืมปีรมิาตรดนิขุดไมนอยกวา 5,000 ลูกบาศกเมตร พรอมตกแตงคันดนิ         

ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

2559-2561 หนา 56 ขอ 15 ) ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   (6) โครงการขุดลอกคลองหลุบง้ิว บานสําโรงโคก  หมูที่ 14    

         จํานวน    99,000  บาท  

   เพื่อจายเปนคา ขุดลอกคลองหลุบง้ิว ขนาดปากกวาง 10.00 เมตร ยาว 500.00 

เมตร  ลกึเฉลี่ย 1.00 เมตร หรอืมปีรมิาตรดนิขุดไมนอยกวา 5,000 ลูกบาศกเมตร พรอมตกแตงคันดนิ          

ตามรูปแบบรายละเอยีดและขอกําหนดขององคการบรหิารสวนตําบลกุดน้ําใส  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป 

2559-2561 หนา 56 ขอ 15) ตัง้จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 
 เรื่อง  การใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๙ 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  ไดตราขอบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ ๙  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส               
ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕ ๘ และครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี              
๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕ ๘  และโดยอนุมัติ ของนายอําเภอจัตุรัส ตามหนังสืออําเภอจัตุรัส ท่ี ชย ๐๐๒๓.๑๑/
๓๑๕๓ ลงวันท่ี ๗ กันยายน  ๒๕๕๘   

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘๗  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและ               
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑                 
และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน  ขอ  ๓๙  จึงประกาศใชขอบัญญัติ  เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เปนตนไป 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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