
ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง 

 บัดนี  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง  อีกครั งหนึ่ง ฉะนั น ในโอกาสนี  คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง  จึงขอชี แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ 
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด้าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังต่อไปนี  
 
1. สถำนะ กำรคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะ
การเงินดังนี  
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั งสิ น 41,571,937.44  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  16,835,576.00 บาท 
 1.1.3 ทุนส้ารองเงินสะสม 19,571,015.94 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ้านวน  11  โครงการ   
                    3,472,000 บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี ผูกพัน  จ้านวน ………-…… โครงการ   
  รวม …………-……………… บาท 
    ๑.๒ เงินกู้คงค้าง ……………-……………… บาท  
 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ  2556 
    (1) รายรับจริงทั งสิ น  56,387,080.71  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร          4,747,954.31 บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       2,015,770.66 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                       569,694.95 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      1,559,009.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด              130,112.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                        0.00 บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร                36,289,773.79 บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                11,074,766.00 บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                 9,521,875.00 บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จ้านวน  42,479,961.54 บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง            1,240,225.00 บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ้า และค่าจ้างชั่วคราว)     11,864,235.00 บาท 
 งบด้าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)   16,468,023.65 บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)                      9,499,103.92 บาท 



๒ 
 

 

 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                   ...............-..........       บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)           3,408,373.97   บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์                 9,521,875.00    บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ จ้านวน  54 รายการ     8,769,100.๐๐  บาท 

3. งบเฉพำะกำร 
    ประเภทกิจกำร.............-.............. กิจกำร.............-........... 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…………-………..….บาท  รายจ่ายจริง ..…..…-..………. บาท 
  กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ    จ้านวน ....………-………. บาท 
  ยืมเงนิสะสมจากเทศบาล     จ้านวน ...…….…-………. บาท 
           ก้าไรสุทธิ      จ้านวน ....………-………. บาท 
  เงินฝากธนาคารทั งสิ น ณ วันที่ .......................-.......................จ้านวน ....………-………. บาท 
  ทรัพย์จ้าน้าจ้านวน  .………-……….  บาท      
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  2558 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน  ำแดง 
อ ำเภอปำกช่อง   จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

2.1 รำยรับ 
 

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี2556 

ประมำณกำร 
ปี2557 

ประมำณกำร 
ปี2558 

รำยได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 4,747,954.31 4,037,000.00 3,520,000.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

2,015,770.66 1,750,000.00 1,952,000.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 569,694.95 250,000.00 560,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

1,559,009.00 1,900,000.00 1,550,000.00 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 130,112.00 63,000.00 127,000.00 
    หมวดรายได้จากทุน 0.00   
    รวมรำยได้จัดเก็บเอง 9,022,540.92 8,000,000.00 7,709,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 36,289,773.79 30,500,000.00 36,291,000.00 
    รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้  
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

36,289,773.79 30,500,000.00 36,291,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 11,074,766.71 11,500,000.00 11,000,000.00 
    รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่น     

11,074,766.71 11,500,000.00 11,000,000.00 

รวม 56,387,080.71 50,000,000.00 55,000,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน  ำแดง 
อ ำเภอปำกช่อง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
2.2 รำยจ่ำย 
 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 
ปี 2556 

ประมำณกำร 
ปี 2557 

ประมำณกำร 
ปี 2558 

จ่ำยจำกงบประมำณ    
    งบกลาง 1,240,225.00 2,130,000.00 2,164,320.00 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ้า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

11,864,235.00 13,094,940.00 15,326,700.00 

    งบด้าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

16,468,023.65 17,701,060.00 18,368,980.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

9,499,103.92 ๕,๙๖๙,000.00 13,687,500.00 

    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 3,408,373.97 5,318,000.00 5,452,500.00 
รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 42,479,961.54 44,213,000.00 55,000,000.00 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
 

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2558   ของ  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน  ำแดง 

อ ำเภอปำกช่อง   จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป 17,106,660 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 345,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 10,845,380 
    แผนงานสาธารณสุข 4,063,800 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 300,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 15,864,840 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 700,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 790,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 130,000 
    แผนงานการพาณิชย์ 2,690,000 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 2,164,320 
งบประมำณรำยจ่ำยทั งสิ น 55,000,000 



 
 
 

 
 
 

 
รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน  ำแดง 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

งบกลำง 

งบ                        งำน งำนงบกลำง   รวม 

งบกลำง       
    งบกลาง     2,164,320   2,164,320 
    บ้าเหน็จ/บ้านาญ     
รวม 2,164,320   2,164,320 
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แผนงำนงำนบริหำรทั่วไป 

งบ                       งำน งำนบริหำรงำนทั่วไป(00111) งำนบริหำรงำนคลัง(00113)  รวม 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมอืง) 2,872,440 -  2,872,440 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 4,869,380 2,507,840  7,377,220 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน 730,000 540,000  1,270,000 
    ค่าใช้สอย 1,400,000 780,000  2,180,000 
    ค่าวัสดุ  1,330,000 305,000  1,635,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 435,000   20,000  455,000 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ 274,500 962,500  1,237,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - -  - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     - -  - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน 80,000 -  80,000 
รวม 11,991,320 5,115,340  17,106,660 
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แผนงำนแผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 

งบ                       งำน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123) 

 
 รวม 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) -   - 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน -   - 
    ค่าใช้สอย 250,000   250,000 
    ค่าวัสดุ 20,000   20,000 
    ค่าสาธารณูปโภค -   - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ 75,000   75,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -   - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     -   - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน -   - 
รวม 345,000   345,000 
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แผนงำนกำรศึกษำ 

งบ                       งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ (00211) 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษำ (00212) 

 รวม 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 624,400 356,000                  980,400 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน 271,000 -  271,000 
    ค่าใช้สอย 410,000 1,834,000  2,244,000 
    ค่าวัสดุ 90,000 2,358,980  2,448,980 
    ค่าสาธารณูปโภค - -  - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ 225,000 -  225,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 600,000 -  600,000 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     - -  - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน - 4,076,000  4,076,000 
รวม 2,220,400 8,624,980  10,845,380 
 
 
 

 
๙ 



๑๐ 
 

 

 
  
 
แผนงำนสำธำรณสุข 

งำน 

งบ 

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข (00221) 

 
 รวม 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 1,931,800   1,931,800 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน 292,000   292,000 
    ค่าใช้สอย 780,000   780,000 
    ค่าวัสดุ 130,000   130,000 
    ค่าสาธารณูปโภค -   - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ 415,000   415,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 350,000   350,000 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอืน่     -   - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน 165,000   165,000 
รวม 4,063,800   4,063,800 
 
 
 ๑๐ 



๑๑ 
 

 

 
 
แผนงำนสังคมสงเครำะห ์

งำน 

งบ 

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคม
สงเครำะห์ (00232) 

 
 รวม 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) -   - 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน -   - 
    ค่าใช้สอย 300,000   300,000 
    ค่าวัสดุ     
    ค่าสาธารณูปโภค -   - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ -   - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -   - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     -   - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน -   - 
รวม 300,000   300,000 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 

งำน 

 
งบ 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน (00241) 

งำนไฟฟ้ำถนน 

00242 

งำนก ำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(00244) 

งำนบ ำบัดน  ำเสีย 

(00245) 

งำน
สวนสำธำรณะ 

(00243) 

รวม 

งบบุคลำกร       
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) 2,164,840 - - - - 2,164,840 
งบด ำเนินงำน       
    ค่าตอบแทน 350,000 - - - - 350,000 
    ค่าใช้สอย 160,000 - 180,000 - - 340,000 
    ค่าวัสดุ 630,000 - 930,000 - - 1,560,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - - - 
งบลงทุน       
    ค่าครุภัณฑ์ 164,000 - 50,000 - - 214,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 10,604,500 - - - 10,604,000 
งบรำยจ่ำยอ่ืน       
    รายจ่ายอื่น     - - - - -  
งบเงินอุดหนุน       
    เงินอุดหนุน - 631,500 - - - 631,000 
รวม 3,468,840 11,236,000 1,160,000 - - 15,864,840 
 
 
 ๑๒ 



๑๓ 
 

 

 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

งบ                       งำน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำม
เข้มแข็งของชุมชน (00252) 

 
 รวม 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) -   - 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน -   - 
    ค่าใช้สอย 700,000   700,000 
    ค่าวัสดุ -   - 
    ค่าสาธารณูปโภค -   - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ -   - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -   - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     -   - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน -   - 
รวม 700,000   700,000 
 
 
 
 
 

๑๓ 



๑๔ 
 

 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งบ                       งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
ศำสนำศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร(00261) 

งำนกีฬำและนันทนำกำร 

(00262) 

 
รวม 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) - -  - 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน - -  - 
    ค่าใช้สอย 490,000 300,000  790,000 
    ค่าวัสดุ - -  - 
    ค่าสาธารณูปโภค - -  - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ - -  - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - -  - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     - -  - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน - -  - 
รวม 490,000 300,000  790,000 
 
 
 
 
แผนงำนกำรเกษตร 

๑๔ 



๑๕ 
 

 

งบ                       งำน งำนส่งเสริมกำรเกษตร 

(00321) 

  
รวม 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) -   - 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน -   - 
    ค่าใช้สอย 130,000   130,000 
    ค่าวัสดุ -   - 
    ค่าสาธารณูปโภค -   - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ -   - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -   - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     -   - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน -   - 
รวม  130,000    130,000 
 
 
 
 
 
แผนงานการพาณิชย์ 

๑๕ 



๑๖ 
 

 

งบ                       งำน งำนกิจกำรประปำ (00332)   รวม 

งบบุคลำกร -   - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ้า) -   - 
งบด ำเนินงำน -   - 
    ค่าตอบแทน -   - 
    ค่าใช้สอย 103,000   103,000 
    ค่าวัสดุ 220,000   220,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,900,000   1,900,000 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ 467,000   467,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง -   - 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
    รายจ่ายอื่น     -   - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน -   - 
รวม 2,690,000   2,690,000 

16 
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๑๗ 
 

 

ข้อบัญญัต ิ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน  ำแดง 
อ ำเภอ ปำกช่อง จังหวัด นครรำชสีมำ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตั งงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอ้านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552 มาตร 87  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ 2558 ขึ นไว้โดยความ
เห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง  และโดยอนุมัติของนายอ้าเภอปากช่อง 

         ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี เรียกว่า ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
         ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
         ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ เป็นจ้านวนรวมทั งสิ น 55,000,000  
บาท  
         ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ้านวนรวมทั งสิ น 55,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี  

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 17,106,660 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 345,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 10,845,380 
    แผนงานสาธารณสุข 4,063,800 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 300,000 
    แผนงานเคหะและชุมชน 15,864,840 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 700,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 790,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 130,000 
    แผนงานการพาณิชย์ 2,690,000 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอ่ืน  
    งบกลาง 2,164,320 
งบประมำณรำยจ่ำยทั งสิ น 55,000,000 

  



๑๘ 
 

 

ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ้านวนรวมทั งสิ น……………-……….… บาท ดังนี  

งบ ยอดรวม 
งบกลาง - 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ้า และค่าจ้างชั่วคราว)  - 
งบด้าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  - 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)  - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 
รวมรำยจ่ำย -  
 
 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขอองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง 
 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี  
 

   ประกาศ ณ วันที่  
 
       (ลงนาม)     
          (นายสุทิน   บางประสิทธิ์) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง   
 
  อนุมัติ 
 
 
(ลงนาม) 
 (นายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ)์ 

     นายอ้าเภอปากช่อง   
 

ขอรับรองว่า (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ฉบับนี  
1.  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง  ในคราวการประชุมสภา

สมัยวิสามัญสมัยที่ ๔/255๗  เมื่อวันที่ ๒๗  สิงหาคม  255๗   
2. เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 

 
 
     (ลงนาม) 
      (นายแสวง  เปี่ยมบริบูรณ์) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง



๑๙ 
 

 

รำยงำนประมำณกำรรำยรบั 
ประจ ำปีงบประมำณ 2557 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน  ำแดง 
อ ำเภอ ปำกช่อง จังหวัด นครรำชสีมำ 

 รำยรับจริง ประมำณกำร 
 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดภำษีอำกร 
    1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
    2.ภาษีบ้ารุงท้องที ่
    3.ภาษีป้าย 
    4.อากรฆ่าสัตว์ 
    5.ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์  หรือล้อเลื่อน 
    6.ภาษีบ้ารุง อบจ.จากสถานค้าปลีกยาสูบ 
    7.ภาษีบ้ารุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน ้ามัน 

 
2,205,202.25 

151,106.87 
1,049,229.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
2,227,777.82 

172,827.32 
770,505.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
2,430,921.69 

123,539.12 
2,193,493.50 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
2,200,000.00 

137,000.00 
1,700,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
9.09 

-12.41 
-41.18 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 
2,400,000.00 

120,000.00 
1,000,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 3,405,538.12 3,171,110.14 4,747,954.31 4,037,000.00  3,520,000.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 
    1.ค่าธรรมเนียมควบคุมการฆ่าสัตว์และจ้าหน่ายเนื อสัตว์ 
    2.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 
    3.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 
    4.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคาร 
    5.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
    6.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 
    7.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
    8.ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งการจัดตั งสถานที่
จ้าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคารหรือพื นที่ใด ซึ่งมีพื นที่ไม่
เกิน 200 ตร.ม. 

 
0.00 
0.00 

2,522.00 
243,468.00 

 
0.00 

937,100.00 
0.00 
0.00 

 
 

 
0.00 
0.00 
0.00 

443,189.80 
 

2,226.00 
973,600.00 

0.00 
0.00 

 
 

 
0.00 

12,569.26 
0.00 
0.00 

 
516,362.00 

1,174,850.00 
0.00 
0.00 

 
 

 
0.00 
0.00 
0.00 

443,000.00 
 

2,000.00 
1,024,800.00 

0.00 
0.00 

 
 

 
0.00 

100.00 
0.00 

-100.00 
 

24,900 
13.29 

0.00 
0.00 

 
 

 
0.00 

12,000.00 
0.00 
0.00 

 
500,000.00 

1,161,000.00 
0.00 
0.00 

 
 



๒๐ 
 

 

     
 

รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2558 

9.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 
    10.ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ 
ติดตั ง เขียนป้าย หรือเอกสาร หรือแผ่นโปรยประกาศ เพื่อโฆษณาแก่
ประชาชน 
    11.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 
    12.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน 
    13.ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ 
    14.ค่าธรรมเนียมการพนัน 
    15.ค่าธรรมเนียมบ้ารุงอบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม 
    16.ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
    17.ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
    18.ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 
    19.ค่าปรับการผิดสัญญา 
    20.ค่าปรับอื่นๆ 
    21.ค่าปรับจราจร 
    22.ค่าใบอนุญาตจัดตั งตลาด 
    23.ค่าใบอนุญาตการจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายอาหารหรือสะสม
อาหารในอาคารหรือพื นท่ีใด ซึ่งมีพื นท่ีเกิน 200 ตร.ม. 
    24.ค่าใบอนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
    25.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
    26.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 
    27.ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 
    28.ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
    29.ค่าธรรมเนียมล่วงล ้าล้าน ้า 
    30.ค่าธรรมเนียมอื่นๆ 

0.00 
40.00 

 
 

0.00 
0.00 

3,120.00 
0.00 
0.00 

55,500.00 
0.00 

4,035.20 
8,317.00 

0.00 
0.00 
0.00 

10,700.00 
 

0.00 
4,160.00 

0.00 
0.00 

148,590.00 
0.00 

1,000.00 

0.00 
80.00 

 
 

0.00 
0.00 

2,650.00 
4,936.60 

0.00 
55,300.00 

0.00 
0.00 

78,752.00 
0.00 
0.00 
0.00 

10,100.00 
 

0.00 
2,200.00 

0.00 
0.00 

107,780.00 
0.00 

18,600.00 

0.00 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 

1,300.00 
0.00 
0.00 

98,700.00 
0.00 
0.00 

200.00 
0.00 
0.00 
0.00 

8,000.00 
 

0.00 
4,605.00 

0.00 
0.00 

157,040.00 
0.00 

18,264.40 

0.00 
100.00 

 
 

0.00 
0.00 

2,000.00 
4,000.00 

0.00 
55,000.00 

0.00 
0.00 

78,700.00 
0.00 
0.00 
0.00 

10,000.00 
 

0.00 
2,000.00 

0.00 
0.00 

107,700.00 
0.00 

18,500.00 

0.00 
-100.00 

 
 

0.00 
0.00 

-35.00 
-100.00 

0.00 
78.18 

0.00 
0.00 

-99.75 
0.00 
0.00 
0.00 

-20.00 
 

0.00 
-100.00 

0.00 
0.00 

39.28 
0.00 

-18.91 

0.00 
0.00 

 
 

0.00 
0.00 

1,300.00 
0.00 
0.00 

98,000 
0.00 
0.00 

200.00 
0.00 
0.00 
0.00 

8,000.00 
 

0.00 
4,600.00 

0.00 
1,900.00 

150,000.00 
0.00 

15,000.00 



๒๑ 
 

 

     
 

รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2558 

    31.ค่าธรรมเนียมการขุดดิน 0.00 2,500.00 0.00 2,200.00 -100.00 0.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 1,418,522.20 1,701,954.40 2,015,770.66 1,750,000.00  1,952,000.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 
    1.ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 
    2.ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 
    3.เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 
    4.ค่าตอบแทนท่ีกฎหมายก้าหนด 

 
0.00 

141,107.16 
 
 

 
0.00 

431,056.86 
0.00 
0.00 

 
0.00 

569,694.95 
0.00 
0.00 

 
0.00 

250,000.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

124.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

560,000 
0.00 
0.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 141,107.16 431,056.86 569,694.95 250,000.00  560,000 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 
    1.เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 
    2.เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์ 
    3.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์(ไม่แยกเป็นงบเฉพาะ
การ) 

 
0.00 
0.00 
0.00 

 

 
0.00 
0.00 

1,926,512.00 

 
0.00 
0.00 

1,559,009.00 
 

 
0.00 
0.00 

1,900,000.00 

 
0.00 
0.00 

-18.42 

 
0.00 
0.00 

1,550,000 

รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0.00 1,926,512.00 1,559,009.00 1,900,000.00  1,550,000 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด       
   1.เงินท่ีมีผู้อุทิศให้  
    2.ค่าขายแบบแปลน 
    3.ค่าเขียนแบบแปลน 
    4.ค่าจ้าหน่ายแบบพิมพ์และค้าร้อง 
    5.ค่ารับรองส้าเนาและถ่ายเอกสาร 
    6.ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด 
    7.รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
    8.ขายทอดตลาด 
    9.การให้บริการเด็กเล็ก 

0.00 
58,000.00 

0.00 
4,060.00 

0.00 
0.00 

1,120.00 
0.00 
๐.๐๐ 

0.00 
20,500.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

43,170.00 
0.00 
๐.๐๐ 

0.00 
83,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

47,112.00 
0.00 
๐.๐๐ 

0.00 
20,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

43,000.00 
0.00 
๐.๐๐ 

0.00 
300.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
9.30 
0.00 
๐.๐๐ 

0.00 
80,000.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

47,000 
0.00 
๐.๐๐ 



๒๒ 
 

 

 รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2558 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 63,180.00 63,670.00 130,112.00 63,000  127,000 
หมวดรำยได้จำกทุน 
    1.ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 
33,200.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 33,200.00 0.00 0.00 0.00  0.00 
หมวดภำษีจัดสรร 
    1.ภาษีสรรพสามิตพื นท่ี 
    2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ.ก้าหนดแผนและขั นตอนกระจาย
อ้านาจ 
    3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 
    4.ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
    5.ภาษีสุรา 
    6.ภาษีสรรพสามิต 
    7.ภาษีการพนัน 
    8.ภาษีแสตมป์ยาสูบ 
    9.ค่าภาคหลวงแร่ 
    10.ค่าภาคหลวงแร่และธรรมเนียมป่าไม้ 
    11.ค่าภาคหลวงปิโตเลียม 
    12.เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 
    13.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
    14.ค่าธรรมเนียมน ้าบาดาลและใช้น ้าบาดาล 
    15.ภาษีจัดสรรอื่นๆ 
    16.ค่าธรรมเนียมสนามบิน 

 
0.00 
0.00 

 
8,436,460.49 

104,069.80 
1,428,505.90 
3,446,282.10 

0.00 
0.00 

1,770,526.63 
70,978.00 
58,039.41 

0.00 
13,669,913.00 

0.00 
0.00 

 
210.49 

6,009,348.87 
 

3,608,365.49 
174,227.34 

1,600,225.69 
2,875,987.18 

0.00 
0.00 

1,620,472.07 
21,370.00 

116,684.73 
0.00 

13,139,334.00 
27,540.00 

0.00 
 

 
0.00 

8,201,740.54 
 

4,100,083.79 
532,950.08 

1,662,442.24 
3,632,068.01 

0.00 
0.00 

1,060,224.86 
129,057.23 
149,020.04 

0.00 
16,822,187.00 

21,000.00 
0.00 

 

 
200.00 

7,500,000.00 
 

3,600,000.00 
174,000.00 

1,600,000.00 
2,800,000.00 

0.00 
0.00 

1,600,000.00 
21,000.00 

116,000.00 
0.00 

13,061,800.00 
27,000.00 

0.00 
 

 
-100.00 

9.33 
 

11.11 
204.60 

0.00 
28.57 

0.00 
0.00 

-37.50 
471.43 

20.69 
0.00 

30.76 
-22.22 

0.00 

 
0.00 

8,200,000.00 
 

4,000,000.00 
530,000.00 

1,600,000.00 
3,600,000.00 

0.00 
0.00 

1,000,000.00 
120,000.00 
140,000.00 

0.00 
17,080,000.00 

21,000.00 
0.00 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 
 

28,948,775.33 29,193,765.86 36,289,773.79 30,500,000.00  36,291,000.00 



๒๓ 
 

 

 
 รำยรับจริง ประมำณกำร 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ยอดต่ำง 

(%) 
ปี 2558 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
    1.เงินอุดหนุนทั่วไป ส้าหรับ อปท. ท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี 
    2.เงินอุดหนุนทั่วไป ส้าหรับด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่ และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท้า 

 
0.00 

9,654,432.00 

 
0.00 

9,576,579.00 

 
0.00 

11,074,766.71 

 
0.00 

11,500,000.00 

 
0.00 

-4.35 

 
0.00 

11,000,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,654,432.00 9,576,579.00 11,074,766.71 11,500,000.00  11,000,000.00 

รวมทุกหมวด 43,700,784.81 46,077,723.15 56,387,080.71 50,000,000.00  55,000,000.00 

๒๓ 
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รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน  ำแดง 
อ าเภอ ปากช่อง จังหวดั นครราชสีมา 

 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั งสิ น 55,000,000 บำท  แยกเป็น 

 
รายได้จัดเก็บเอง 

รำยได้จัดเก็บ 
หมวดภำษีอำกร 

 
   รวม 

 
3,520,000 

 
บำท 

     1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 2,400,000 บาท 

     2. ภาษีบ้ารุงท้องที่ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 120,000 บาท 

     3. ภาษีป้าย   
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รักจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 1,000,000 บาท 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต    รวม 1,952,000 บำท 
     1 ค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 
     2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 
 
จ้านวน 

12,000 
 

500,000 

บาท 
 
บาท 

 3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอย 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน           1,161,000 บาท 

 4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน                  1,300 บาท 

5. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน                15,000 บาท 

 6. ค่าธรรมเนียมปิดโปรย ติดตั งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว 
        เพ่ือการค้าหรือไม่เป็นการค้า 

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน - บาท 

7. ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน                98,000 บาท 

    8. ค่าปรับเกี่ยวกับผู้กระท้าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 
    9. ค่าปรับการผิดสัญญา 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 
 
จ้านวน 
 

- 
 

200 
 

บาท 
 
บาท 
 

     2.10 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 4,600 บาท 



๒๕ 
 

 

     2.11 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 150,000 บาท 

     2.12 ค่าใบอนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่าย หรือสะสมอาหารใน 
ในครัวหรือพื นที่ใด ซึ่งมีพื นที่เกิน 200 ตร.ม.  
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 8,000 บาท   

     2.13 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 1,900 บาท 

     2.14 ค่าธรรมเนียมการขุดดิน 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน - บาท 

3.  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 560,000 บำท 
     3.1  ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 560,000 บาท 

4.  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม 1,550,000 บำท 
     4.1  รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้โดยพิจำรณำจำกรำยรับของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 1,550,000 บาท 

5.  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม            127,000 บำท 
     5.1  ค่าขายแบบแปลน 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน          80,000 บาท 

     5.2  ค่าจ้าหน่ายแบบพิมพ์และค้าร้อง 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน  บาท 

     5.3  รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน          47,000 บาท 

6. หมวดรำยได้จำกทุน รวม - บำท 
     6.1  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้เท่ำกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

 - 
 

บาท 
 

 
รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
7. หมวดภำษีจัดสรร 
     7.1  ภาษีสรรพสามิตพื นที่ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

รวม 
จ้านวน 

36,291,000         
- 

บำท 
บาท 

     7.2  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก้าหนดแผนฯ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 8,200,000 
 

บาท 

     7.3  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 4,000,000 
 

บาท 

    7.4  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน              530,000 บาท 

     7.5  ภาษีสุรา 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 1,600,000 บาท 



๒๖ 
 

 

     7.6  ภาษีสรรพสามิต 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 3,600,000 บาท 

     7.7 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม ้
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน              120,000 บาท 
 

     7.8  ค่าภาคหลวงแร่ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ      
     7.9  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 
 
จ้านวน 

1,000,000 
 

140,000 

บาท 
 
บาท 

     7.10  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 17,080,000 บาท 

     7.11  ค่าธรรมเนียมน ้าบาดาล 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ คำดว่ำจะจัดเก็บได้ 
 

จ้านวน 21,000 บาท 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   
8. หมวดเงินอุดหนุน 

 
รวม 

 
11,000,000 

 
บำท 

     8.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ้านวน 11,000,000 
 

บาท 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน  ำแดง 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัด นครรำชสีมำ 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั งสิ น  55,000,000 บำท                                           
จ่ำยจำกรำยได้จัดเกบ็เอง หมวดภำษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนนุทั่วไป  แยกเป็น 

 

แผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) 
ตั งงบประมำณรำยจ่ำยไว้   17,106,660 บำท 

 
งำนบริหำรทั่วไป ( 00111) รวม  11,991,320 บำท 
     งบบุคลำกร รวม   7,741,820 บำท 
          หมวดรำยจ่ำยเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) (521000) รวม   2,872,440 บำท 
          1.  เงินเดือนนำยก/รองนำยก (210100) จ ำนวน      532,080 บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายกฯ อัตราเดือนละ 21,120 บาท และรองนายกฯ
จ้านวน 2 ต้าแหน่ง อัตราเดือนละ 11,610 บาท   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          2.  เงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก ( 210200) จ ำนวน    45,600        บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ้าต้าแหน่งให้แก่นายกฯ อัตราเดือนละ 1,900 บาท และรองนายกฯ 
จ้านวน 2 ต้าแหน่ง อัตราเดือนละ 950 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้         
     3.  เงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก (210300)           จ ำนวน           45,600   บำท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกฯ อัตราเดือนละ 1,900 บาท และรองนายกฯ 
จ้านวน 2 ต้าแหน่ง อัตราเดือนละ 950 บาท   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
     4. เงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำรนำยก (210400)                    จ ำนวน           90,720   บำท
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกฯ อัตราเดือนละ 7,560 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
      5.  เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ (210600)                        จ ำนวน   2,158,440      บำท 
  ประธานสภาฯ จ้านวน    1  อัตรา อัตราเดือนละ  11,610  บาท 
  รองประธานสภาฯ จ้านวน   1  อัตรา อัตราเดือนละ    9,500  บาท 
  สมาชิกสภาฯ   จ้านวน  20  อัตรา อัตราเดือนละ     7,560 บาท 
  เลขานุการสภาฯ จ้านวน    1  อัตรา อัตราเดือนละ     7,560 บาท 
    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000)                                          รวม    4,869,380     บำท 
     1.  เงินเดือนพนักงำน (220100 )                                   จ ำนวน    3,196,800     บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั งเงินปรับปรุง เงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต้าบล ส้านักปลัด      
จ้านวน 13  อัตราและตรวจสอบภายใน จ้านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
         2.  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (220200)                        จ ำนวน          20,000   บำท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จ้านวน 2 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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           3.  เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300)                               จ ำนวน        258,000     บำท     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ้าต้าแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล จ้านวน  1  อัตรา   

รองปลัด  จ้านวน 1 อัตรา  หัวหน้าส้านักปลัด จ้านวน 1 อัตรา และนิติกร จ้านวน  1 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
  4.  ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ (220400)                               จ ำนวน        150,720     บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ้ารวมทั งปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 1 อัตรา   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
            5.  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ (220500)                 จ ำนวน        7,860      บำท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของลูกจ้างประจ้า  จ้านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    6.  ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง (220600)                                    จ ำนวน   1,200,000    บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง 
ทั่วไปจ้านวน 10 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   7.  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700)                     จ ำนวน       36,000   บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ้านวน 2  
อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

งบด ำเนินกำร  (530000)                                                        รวม        3,895,000   บำท 
  ค่ำตอบแทน (531000)                                                   รวม            730,000  บำท  
      1.  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (310100) 
                         จ ำนวน        400,000  บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงินผลประโยชน์ตอบแทน 
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   2.  ค่ำเบี ยประชุม (310200)                       จ ำนวน           20,000 บำท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ และค่าเบี ยประชุมอ่ืนๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
       3.  ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)  จ ำนวน 70,000 บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส้าหรับข้าราชการลูกจ้างประจ้าและ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล ที่ได้รับค้าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   4.  เงินค่ำเช่ำบ้ำน (310400)                    จ ำนวน   120,000  บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต้าบล ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   5.  เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500)                         จ ำนวน       50,000    บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต้าบลและลูกจ้างประจ้า 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   6.  เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (310600)           จ ำนวน     70,000  บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้าพร้อมทั ง
บุคคลในครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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      ค่ำใช้สอย (532000)                                                      รวม     1,400,000   บำท     
     1.  รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)               จ ำนวน  120,000 บำท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีตามค้า
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน   หรือเอกสารที่
จ้าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ ติดตั ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
       2. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี  
          (1)  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล                              จ ำนวน    40,000  บำท    
    เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งจ่ำยจำกรำยได้ 
            (2)  ค่ำเลี ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่นหรือคณะกรรมกำร  จ ำนวน   30,000 บำท     

เพ่ือเป็นค่าเลี ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั งตาม 
กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่าง อปท. หรือประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  
ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกรำยได้ 
   3.  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี   
      (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ฝึกอบรมบุคลำกร   จ ำนวน  400,000 บำท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรส้าหรับ 
เป็นค่าลงทะเบียน   ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไป
อบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
ค้าสั่งให้ไปอบรม  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
               (2)  ค่ำของขวัญ ของรำงวัล พวงมำลำ ช่อดอกไม้                      จ ำนวน  20,000  บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีความ จ้าเป็น
และเหมาะสม และค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ ส้าหรับพิธีการวันส้าคัญต่างๆ 
ตามวาระและโอกาสที่จ้าเป็น  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได ้

    (3)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั ง                                               จ ำนวน  20,000  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั งทั่วไปหรือเลือกตั งซ่อมนายกหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น           

 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      (4) ประเภทค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม                                      จ ำนวน   30,000 บำท   
    เพ่ือใช้จ่ายส้าหรับการจัดฝึกอบรมพนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง  ใน 
การเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
         (5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์                                     จ ำนวน  100,000 บำท   
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
               (6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนรัฐพิธี รำชพิธี วันส ำคัญทำงศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และพระบรม
วงศำนุวงศ์                                                                                    จ ำนวน  300,000  บำท   
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่ เป็นวั นส้าคัญของทางราชการ หรือจัดซุ้ ม
เทิดพระเกียรติในวันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระ
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ชนมพรรษาพระบรมราชินี  นาถ หรือวันส้าคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือวันส้าคัญที่ราชการก้าหนด หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
              (7) ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรศูนย์รวมข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซื อหรือจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ ำเภอ                                                                   จ ำนวน    10,000    บำท 
               เพือ่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื อหรือจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ 2557 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องฯลฯ  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ 
              (8) โครงกำรติดตั งเครื่องเสียงห้องประชุม                               จ ำนวน     80,000   บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียง ค่าติดตั ง  อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงิน
รายได ้
             (9)โครงกำรทอดกฐินพระรำชทำน                                       จ ำนวน     50,000   บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
            (10) โครงกำรส่งเสริมประเพณีร ำบวงทรวงย่ำโม  อ ำเภอปำกช่อง   จ ำนวน     30,000   บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
            (11) โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับพนักงำนสมำชิกสภำ  จ ำนวน   40,000  บำท 
คณะผู้บริหำร  และประชำชนทั่วไป 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
            (12) โครงกำรปรับปรุงห้องส ำนักปลัด                                   จ ำนวน     50,000   บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
         4.  ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)                    จ ำนวน     80,000   บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน วงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
  ค่ำวัสดุ (533000)                                 รวม   1,330,000 บำท   
   1.  วัสดุส ำนักงำน (330100)                          จ ำนวน       120,000 บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  
ยางลบ คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  น ้ายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  
กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   2.  วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200)                                     จ ำนวน       15,000 บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์  ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      3.  วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (330300)                                    จ ำนวน       40,000 บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  แปรง  ไม้กวาด  เข่ง  สบู่  ผงซักฟอก  น ้ายาล้าง     
จาน  ทิชชู  แก้วกาแฟ  ผ้าปูโต๊ะ  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วน ้ารองจาน  กระจกเงา  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
            4.  วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700)                              จ ำนวน    150,000 บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัว เทียน   
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สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น ้ามันเบรก  น๊อตสกรู  กระจกมองข้าง  แม่แรง กุญแจเลื่อน   คีมล็อค ล็อคเกียร์ 
ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         5.  วัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื่น (330800)                                 จ ำนวน   900,000 บำท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ามันเบนซิน  น ้ามันดีเซล  น ้ามันเครื่อง  น ้ามันจารบี  ฯลฯ  ที่ใช้ในราชการ  ฯลฯ 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
         6. วัสดุกำรเกษตร  (331000)                                           จ ำนวน       10,000 บำท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่นสารเคมีป้องกันและก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย สปริง
เกอร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         7. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100)                                 จ ำนวน        5,000  บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์   
 พู่กันสีฟิล์มถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
         8.  วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)                                         จ ำนวน      80,000  บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล   
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับหมึก เมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิ ล  แผงแป้นอักขระ  หรือ
แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
         9.  วัสดุอื่น ๆ (331700)                            จ ำนวน      10,000 บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืนๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    ค่ำสำธำรณูปโภค (534000)                                                       รวม       435,000 บำท   
            1.  ค่ำไฟฟ้ำ (340100)                              จ ำนวน    300,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส้าหรับที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   2.  ค่ำน  ำประปำ (340200)                            จ ำนวน      30,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้าประปาส้าหรับที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   3.  ค่ำโทรศัพท์ (340300)                              จ ำนวน      40,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส้าหรับที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   4.  ค่ำไปรษณีย์  (340400)                                  จ ำนวน        5,00๐ บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   5.  ค่ำบริกำรทำงโทรคมนำคม (340500)                              จ ำนวน     60,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตต้าบล  (Internet)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 
เกี่ยวกับการใช้บริการ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  

งบลงทุน  (540000)                                                                รวม    274,500  บำท   
  ค่ำครุภัณฑ์    (541000)     รวม    274,500 บำท   
   1.  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100)     

       (1)  จัดซื อเครื่องปรับอำกำศ ขนำด 24,000 บีทียู             จ ำนวน      33,000 บำท   
   เพ่ือจัดซื อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จ้านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในจัดกิจกรรม

ของอบต.  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   (2)  จัดซื อเก้ำอี ส ำนักงำนแบบล้อเหล็ก                           จ ำนวน     10,000 บำท   

เพ่ือจัดซื อเก้าอี ส้านักงานแบบล้อเหล็ก จ้านวน 4 ตัว  เพ่ือใช้ในกิจกรรมของอบต.  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้
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   (3)  เพื่อจัดซื อตู้บำนทึบ                         จ ำนวน       12,000 บำท   
   เพ่ือจัดซื อตู้บานทึบ  จ้านวน 2 ตู้ เพ่ือใช้ท้าความสะอาดส้านักงาน ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได ้  
      2. ครุภัณฑ์กำรเกษตร (410400)                        
            (1) จัดซื อเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ แบบไฟฟ้ำ                         จ ำนวน         5,000 บำท 
            เพ่ือจัดซื อเครื่องตัดแต่งกิ่ง แบบไฟฟ้า  จ้านวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ตัดแต่งกิ่งไม้พุ่ม  ตั้งจ่ำยจำก

เงินรำยได ้
           3. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  (410700) 
    (1)  จัดซื อเครื่องบันทึกเสียง                                       จ ำนวน         5,000 บำท 
    เพ่ือจัดซื อเครื่องบันทึกเสียง  จ้านวน  1  เครื่อง  เพ่ือใช้ในกิจกรรมของอบต. ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
             4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (410600) 
    (1) จัดซื อวิทยุสื่อสำรแบบประจ ำที่                                 จ ำนวน     30,000 บำท 
    เพ่ือจัดซื อวิทยุสื่อสารแบบประจ้าที่   จ้านวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ในกิจกรรมของอบต. ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้  
                    (2)จัดซื อวิทยุสื่อสำรแบบพกพำ                                    จ ำนวน     24,000 บำท 
        เพ่ือจัดซื อวิทยุสื่อสารแบบพกพา   จ้านวน 2 เครื่อง  เพ่ือใช้ในกิจกรรมของอบต. ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้  
            5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) 
                   (1)เพื่อจัดซื อคอมพิวเตอร์  ส ำนักงำน                               จ ำนวน     30,000 บำท 
       เพ่ือจัดซื อคอมพิวเตอร์ ส้านักงาน   จ้านวน 2 เครื่อง  หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ ว เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมของอบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
                   (2)เพื่อจัดซื อเครื่องพริ นเตอร์ ขำวด ำ                               จ ำนวน       5,500 บำท 
    เพ่ือจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชนิดLED ขาวด้า จ้านวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ 
อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
   6. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)                                จ ำนวน     120,000  บำท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า  
5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้   

     งบเงินอุดหนุน  (560000)      รวม    80,000 บำท 
   1.  เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200)                           จ ำนวน    70,000 บำท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติอ้าเภอปากช่อง อุดหนุนกิ่งกาชาดอ้าเภอปากช่อง  
จ้านวน 10,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา จ้านวน 5,000 บาท งานรัฐพิธี  งานราชพิธีและงาน
ประเพณีวัฒนธรรมอ้าเภอปากช่อง จ้านวน 5,000 บาท    อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
ครั งที่ 33  จ้านวน 50,000 บาทและอุดหนุนส่วนราชการอ่ืน ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   2.  เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นประโยชน์ (610400)                   จ ำนวน       10,000   บำท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั งตามกฎหมาย  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
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งำนบริหำรงำนคลัง ( 00113) รวม 5,115,340 บำท 
     งบบุคลำกร (520000) รวม 2,507,840 บำท 
          หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) รวม 2,507,840 บำท 
          ๑.เงินเดือนพนักงำน(220100) จ ำนวน 946,680 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต้าบล ส่วนการคลัง   จ้านวน 
7 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          2.เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (220200)   จ ำนวน 20,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ จ้านวน 2 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          3.เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300)   จ ำนวน 42,000 บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ้าต้าแหน่งของผู้อ้านวยการกองคลัง  จ้านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          4.  ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ (220400) จ ำนวน 456,120 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างประจ้ารวมทั งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้างประจ้า จ้านวน 3 อัตรา   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          5.  เงินเพิ่มต่ำงๆ ของลูกจ้ำงประจ ำ (220500) จ ำนวน 29,040 บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ จ้านวน 3 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          6. ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง (220600) จ ำนวน 978,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จ้านวน 8 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          7. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700) จ ำนวน 36,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ้านวน 8   อัตรา  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    
   งบด ำเนินกำร (530000) รวม 1,645,000 บำท 
         ค่ำตอบแทน(531000) รวม 540,000 บำท 
           1. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) จ ำนวน 10,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส้าหรับข้าราชการลูกจ้างประจ้าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล ที่ได้รับค้าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
            2. เงินค่ำเช่ำบ้ำน (310400)   จ ำนวน  150,000  บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต้าบล ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้    ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้
            3. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500)   จ ำนวน 30,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต้าบลและลูกจ้างประจ้า  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้
            4. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (310600) จ ำนวน 50,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้าพร้อมทั งบุคคลใน
ครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
            5. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (310100) 
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 จ ำนวน 300,000 บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงินผลประโยชน์ตอบ  แทนอื่น 
เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
    
     ค่ำใช้สอย (532000) รวม 780,000 บำท 
       1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี  
           (1)  ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 80,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาแลเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีตามค้าพิพากษา  
ค่านิติกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์  รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน  หรือ 
เอกสารที่จ้าเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ ติดตั งปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 
 หรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
       2. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200)   จ ำนวน 20,000   บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจนิเทศจากกรม/จังหวัด/อ้าเภอ/ สตง. และต้อนรับผู้มาเยือน และเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีการต่าง ๆ  ตั้งจ่ำยจำกรำยได ้
       3. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี     
           (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ฝึกอบรมบุคลำกร จ ำนวน 120,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส้าหรับเป็นค่าลงทะเบียน   ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ    
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้า 
พนักงานจ้าง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          (2)  โครงกำรออกให้บริกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่  จ ำนวน 40,000   บำท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ และให้ความรู้กับประชาชน
เกี่ยวกับการช้าระภาษี และความรู้ในด้านต่าง ๆ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         (3)  โครงกำรจัดอบรมพนักงำนส่วนต ำบล จ ำนวน 40,000   บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดอบรมพนักงานส่วนต้าบลและลูกจ้างประจ้าพนักงานจ้าง  เรื่อง
การจัดซื อ/จ้าง  และระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน ฯลฯ  ซึ่งเป็นการเพ่ิมพูนความรู้   และประสิทธิภาพให้แก่
บุคลากร ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         (4)  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงห้องส่วนกำรคลัง จ ำนวน 50,000   บำท 
          เพ่ือปรับปรุงห้องส่วนการคลังให้สวยงาม สะดวกในการปฏิบัติงาน และในการให้บริการประชาชน เช่น
การจัดท้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ ในส่วนการคลัง การจัดมุมอ่านหนังสือส้าหรับให้ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
           (5)  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ระยะที่ 3 
 จ ำนวน 410,000   บำท 
         เพ่ือจัดท้าแผนแม่บททั งหมดพร้อมส้ารวจภาคสนาม 1 หมู่บ้าน แล้วน้าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (โครงการ
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555)   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      4. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จ ำนวน 20,000 บำท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน วงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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   ค่ำวัสดุ (533000) รวม 305,000 บำท 
        1. วัสดุส ำนักงำน (330100) จ ำนวน 90,000 บำท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  
คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  น ้ายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  
สมุดบัญชี  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        2. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200)   จ ำนวน 5,000 บำท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์  ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        3. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700)   จ ำนวน 30,000 บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน   หัวเทียน                              
สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น ้ามันเบรก  น๊อตสกรู  กระจกมองข้าง  แม่แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ 
ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        4. เชื อเพลิงและหล่อลื่น (330800)   จ ำนวน 120,000 บำท 
         เพ่ือจ่ายเป็นคา่น ้ามันเบนซิน  น ้ามันดีเซล  น ้ามันเครื่อง  น ้ามันจารบี  ฯลฯ  ที่ใช้ในราชการ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
        5. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) จ ำนวน 10,000 บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  
สี  ฟิล์มถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        6. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)   จ ำนวน 50,000 บำท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์  ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิ ล  แผงแป้นอักขระ  หรือแป้นพิมพ์  
เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    
     ค่ำสำธำรณูปโภค (534000)   รวม 20,000 บำท 
         1. ค่ำไปรษณีย์  (340400) จ ำนวน 20,000 บำท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
    งบลงทุน  (540000) รวม 962,500 บำท 
      ค่ำครุภัณฑ์    (541000) รวม 962,500 บำท 
        1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100)    จ ำนวน 25,000 บำท 
          (1)  จัดซื อเก้ำอี ส ำนักงำนแบบล้อเหล็ก จ ำนวน 25,000 บำท 
          เพ่ือจัดซื อเก้าอี ส้านักงานแบบล้อเหล็ก จ้านวน 10 ตัว เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต.  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้

    2. ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง (410300) 
(1) จัดซื อจักยำนยนต์ จ ำนวน 38,000 บำท 

        เพ่ือจัดซื อจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี.ซี. แบบธรรมดา จ้านวน 1 คัน เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต.  
ตั งจ่ายจากเงินรายได ้
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(2) จัดซื อรถยนต์ส่วนกลำง   จ ำนวน 787,000 บำท 

        เพ่ือจัดซื อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาดบรรทุก 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่้ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ ลแค็บ   จ้านวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต.  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

    3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600) 
(1) จัดซื อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ ำนวน 36,000 บำท 

        เพ่ือจัดซื อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส้าหรับส้านักงาน  จ้านวน 2 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต.  
ตั งจ่ายจากเงินรายได ้

(2) จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 30,000 บำท 
        เพ่ือจัดซื อคอมพิวเตอร์ ส้าหรับส้านักงาน  จ้านวน 2 เครื่อง หน้าจอไม่น้อยกว่า 18 นิ ว เพ่ือใช้ใน

กิจกรรมของ อบต.  ตั งจ่ายจากเงินรายได ้
(3) จัดซื อเครื่องพริ นเตอร์แบบเลเซอร์ชนิดLED จ ำนวน 5,500 บำท 

        เพ่ือจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชนิดLED ขาวด้า   จ้านวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ 
อบต.  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

(4) เพื่อจัดซื อเครื่องพริ นเตอร์สี จ ำนวน 18,000 บำท 
          เพ่ือจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชนิดLED สี แบบ network   จ้านวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ใน

กิจกรรมของ อบต.  ตั งจ่ายจากเงินรายได้       
(5) จัดซื อเครื่องพิม dot mattrix จ ำนวน 23,000 บำท 

        เพ่ือจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบ dot mattrix  แคร่ยาว   จ้านวน 1 เครื่อง  เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ 
อบต.  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00120) 
งบประมำณตั งไว้  345,000  บำท 

 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) รวม 345,000 บำท 
    งบด ำเนินกำร  (530000) รวม 270,000 บำท 
       ค่ำใช้สอย (532000) รวม 250,000 บำท 
         1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี     
           (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม อปพร. จ ำนวน 200,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม อปพร. หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
           (2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน   รวม 30,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ  ทางถนน 
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเยาวชน มีวินัยจราจรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(3) โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยเบื องต้น จ ำนวน 20,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
       ค่ำวัสดุ (533000) รวม 20,000 บำท 
          1. วัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) จ ำนวน 20,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น ชุดดับเพลิง ถุงมือ เสื อ รองเท้า หมวก ไม้ตีดับไฟ ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้
    
  งบลงทุน  (540000)    
      ค่ำครุภัณฑ์    (541000) รวม 75,000 บำท 
          1. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (411100) จ ำนวน 75,000 บำท 

(1) เพื่อจัดซื อสำยดับเพลิง จ ำนวน 40,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อสายดับเพลิง  จ้านวน 4 เส้น เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

(2) จัดซื อหัวฉีดแท่นปืน จ ำนวน 30,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อหัวฉีดแท่นปืน  จ้านวน 1 หัว เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
          2. ครุภัณฑ์อ่ืน (411700)    

(1) จัดซื อสำยพำนลำกรถ จ ำนวน 5,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อสายพานลาก  จ้านวน 2 เส้น เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 



๓๘ 
 

 

แผนงำนกำรศึกษำ (00210) 
งบประมำณตั งไว ้ 10,845,380  บำท 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ (00211) รวม 2,220,400 บำท 
     งบบุคลำกร(520000) รวม 624,400 บำท 
          เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) รวม 624,400 บำท 
          1. เงินเดือนพนักงำน (220100) จ ำนวน 572,400 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต้าบล จ้านวน 3 อัตรา    ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
          2. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (220200)   จ ำนวน 10,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ จ้านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
         3. เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300)   จ ำนวน 42,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ้าต้าแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา จ้านวน  1  อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้              
    
     งบด ำเนินงำน(530000) รวม 771,000 บำท 
         ค่ำตอบแทน (531000) รวม 271,000 บำท 
          1.ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)   จ ำนวน 5,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส้าหรับข้าราชการลูกจ้างประจ้าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล ที่ได้รับค้าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
          2. เงินค่ำเช่ำบ้ำน (310400) จ ำนวน 36,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต้าบล ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้
          3. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500)   จ ำนวน 30,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต้าบลและลูกจ้างประจ้า  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
          4. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (310600) จ ำนวน 50,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้าพร้อมทั งบุคคลใน
ครอบครัวผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          5. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (310100)  
 จ ำนวน 150,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
       ค่ำใช้สอย (532000)  รวม 410,000 บำท 
        1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) จ ำนวน 100,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีตามค้าพิพากษา 
ค่านิติกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์  รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน  หรือ



๓๙ 
 

 

เอกสารที่จ้าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ  ติดตั งปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต 
หรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        2. รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200)   จ ำนวน 10,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล และการประชุมต่างๆ ค่าอาหาร 
เครื่องดื่มต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวกับการรับรอง  ตั้งจ่ำยจำกรำยได ้
        3. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี     
          (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ฝึกอบรมบุคลำกร   จ ำนวน 150,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส้าหรับเป็นค่าลงทะเบียน   ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่
พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้า พนักงาน
จ้าง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         (2)  โครงกำรอบรมส่งเสริมศักยภำพ   จ ำนวน 100,000 บำท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  ทัศนศึกษาศึกษาดูงานส้าหรับเด็กและเยาวชน  พนักงาน
ส่วนต้าบล  พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  ประชาชน ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
     4. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จ ำนวน 50,000 บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน วงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
   ค่ำวัสดุ (533000)     รวม 90,000 บาท 
      1. วัสดุส ำนักงำน (330100) จ ำนวน 40,000 บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป 
เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  น ้ายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุด
บัญชี  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      2. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) จ ำนวน 10,000 บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  
ฟิล์มถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)   จ ำนวน 40,000 บำท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบ
พิมพ์  ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
     งบลงทุน(540000) รวม 825,000 บำท 
          ค่ำครุภัณฑ์    (541000) รวม 225,000 บำท 
          1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100)    

(1) จัดซื อพัดลมติดผนัง จ ำนวน 16,000 บำท 
             เพ่ือซื อพัดลมติดผนัง  จ้านวน 8 เครื่อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(2) จัดซื อตู้เก็บแฟ้มเอกสำร 40 ช่อง จ ำนวน 18,000 บำท 
               เพ่ือซื อตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง  จ้านวน 3 ตู้  เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

(3) จัดซื อตู้เซฟ จ ำนวน 60,000 บำท 
            เพ่ือซื อตู้เซฟ  จ้านวน 4  ตู้ เพ่ือใช้ในกิจกรรม อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 



๔๐ 
 

 

(4) จัดซื อโต๊ะกินข้ำวยำวพร้อมเก้ำอี  จ ำนวน 40,000 บำท 
            เพ่ือซื อตู้เซฟ  จ้านวน 8  ชุด เพ่ือใช้ในกิจกรรม อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
         2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)       รวม 36,000 บำท 
           (1)จัดซื อเครื่องพริ นเตอร์สี จ ำนวน 36,000 บำท 
          เพ่ือจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ชนิด LED สี แบบ net work จ้านวน 2 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ 
อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        3. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ (410700) 

(1) จัดซื อกล้องถ่ำยรูป จ ำนวน 10,000 บำท 
            เพ่ือจัดซื อกล้องถ่ายรูป ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพกเซล จ้านวน 1 กล้อง เพ่ือใช้ ในกิจกรรม
ของ อบต.  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 

(2) จัดซื อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ จ ำนวน 45,000 บำท 
               เพ่ือซื อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่  จ้านวน 3 ชุด เพ่ือใช้ในกิจกรรม อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (542000) จ ำนวน 600,000 บำท 
   สิ่งก่อสร้ำงสำธำรณูปกำร    
        1. โครงกำรก่อสร้ำงท่ีล้ำงจำนและแปรงฟันส ำหรับเด็ก จ ำนวน 100,000 บำท 
           เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างที่ล้างจานและที่แปรงฟันส้าหรับเด็ก  จ้านวน 1 แห่ง เพ่ือใช้ในการ
ฝึกทักษะการรักษาความสะอาดให้กับเด็ก  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
        2. โครงกำรก่อสร้ำงศำลำจริยธรรม จ ำนวน 350,000 บำท 
            เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลาจริยธรรม  จ้านวน 1 หลัง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต.      
ตั งจ่ายจากเงินรายได ้
        3. โครงกำรก่อสร้ำงห้องน  ำส ำหรับครู จ ำนวน 100,000 บำท 
           เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องน ้าส้าหรับครู  จ้านวน 2 ห้อง เพ่ือใช้ในการท้าภารกิจส่วนตัว
ของครูผู้ดูแลเด็ก  ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
        4. โครงกำรจัดท ำป้ำย ศพด. จ ำนวน 50,000 บำท 
           เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท้าป้าน ศพด.  จ้านวน 1 ป้าย เพ่ือใช้ในบอกสถานที่  ตั งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
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 งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ (00212) รวม 8,624,980 บำท 
          งบบุคลำกร (520000) รวม 356,000 บำท 
            เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) จ ำนวน 356,000 บำท 
                1. ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง (220600)   จ ำนวน 338,000 บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
จ้านวน 2 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
                2. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700)   จ ำนวน 18,000 บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ้านวน 1 อัตรา  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    
  งบด ำเนินกำร  (530000)   รวม 4,192,980 บำท 
       ค่ำใช้สอย (532000) รวม 1,834,000 บำท 
        1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น  (320300) 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี     
         (1)  โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ   จ ำนวน 100,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าจัดซื อของขวัญ  ค่าอาหารและน ้าดื่ม
ส้าหรับเด็กที่ร่วมงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  ค่าของรางวัล  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
         (2)  โครงกำรส่งเสริมกำรวำดภำพศิลปะส ำหรับเด็กเล็ก   จ ำนวน 20,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ส่งเสริมศิลปะส้าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง 4 ศูนย์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        (3)  โครงกำรกีฬำสัมพันธ์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 10,000 บำท 
               ในการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง 4 ศูนย์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
       (4)  โครงกำรตรวจสุขภำพเด็กเล็ก   จ ำนวน 40,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจ
สุขภาพเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั ง 4 ศูนย์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
       (5)  โครงกำรประชำสัมพันธ์ จัดนิทรรศกำร และกิจกรรมในวัน
ส ำคัญต่ำงๆ   

จ ำนวน 20,000 บำท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      (6)  โครงกำรรถรับส่งเด็ก 3 ขวบ (เด็กยำกไร้) จ ำนวน 80,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กอนุบาล 3 ขวบ ที่ยากไร้  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
     (7)  โครงกำรค่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ดนตรีลูกทุ่ง   จ ำนวน 70,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การจัดอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ        
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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    (8)  โครงกำรค่ำยศิลปะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส ำหรับเด็กและ
เยำวชน 

จ ำนวน 60,000 บำท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ             
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   (9)  โครงกำรพัฒนำแกนน ำเยำวชน   จ ำนวน 50,000 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ             
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   (10)  โครงกำรค่ำยอบรมส่งเสริมดนตรีนำฏศิลป์ (โปงลำง กลองยำว 
วงดุริยำงค์) 

จ ำนวน 180,000 บำท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ             
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
   (11)  โครงกำรอบรมส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพเด็กในวัยเรียน   จ ำนวน 40,000 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    (12) โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน 100,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ้าเป็น  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
      (13)  โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำค่ำอำหำร
กลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ ำนวน 834,000 บำท 

              เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส้าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 280 วัน  
อัตราเด็กคนละ 20 บาท/วัน จ้านวน 140 คนและ อบต. ตั งงบเพ่ิมจ้านวน 50,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
     (14) โครงกำรพัฒนำกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำ จ ำนวน 50,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
     (15) โครงกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ศพด. จ ำนวน 40,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได ้        
     (16) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนนำฏศิลป์และฝึกทักษะกำร
ร ำ 

จ ำนวน 40,000 บำท 

             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    (17) โครงกำรอบรมภำษำ จ ำนวน 100,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    
    ค่ำวัสดุ (533000)     รวม 2,358,980 บำท 
         1. วัสดุกำรศึกษำ (331500)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี     
           (1)   วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน 25,000 บำท 
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             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อ หุ่น, แบบจ้าลองภูมิประเทศ, สื่อการเรียนการสอนท้าด้วยพลาสติก 
กระดานลื่นพลาสติก  เบาะยืดหยุ่น, เบาะมวยปล ้า, เบาะยูโด ฯลฯ ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
           (2)  วัสดุสื่อกำรเรียนกำรสอน   จ ำนวน 25,000 บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ   ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
           (3)  วัสดุหนังสือ วำรสำรและต ำรำ   จ ำนวน 25,000 บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อ หนังสือ วารสารและต้ารา ฯลฯ  ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
           (4)  เครื่องเขียนส ำหรับนักเรียน   จ ำนวน 25,000 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อเครื่องเขียนส้าหรับนักเรียน  ฯลฯ  ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
         2. ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (330300)  จ ำนวน 80,000 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุจัดซื อ  ค่าจัดซื อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ค่าแปรงขัดพื น  ไม้กวาด ไม้ถูพื น 
ผงซักฟอก  สบู่  น ้ายาท้าความสะอาดต่าง ๆ แก้วน ้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         3. ค่ำอำหำรเสริม (นม) (330400)   จ ำนวน 2,178,980 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื ออาหารเสริม (นม) ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ้านวน 140 คน จัดสรรจ้านวน 
280 วัน และโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สพฐ.) ทั ง  4  โรงเรียน  จ้านวน 
1,019 คน จัดสรรจ้านวน 260  วัน  ในอัตราคนละ 7 บาท และ อบต.ตั งงบเพ่ิมจ้านวน 50,000 บาท   ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป 
 
    งบเงินอุดหนุน รวม 4,076,000 บำท 
         1. เงนิอุดหนุนส่วนรำชกำร  (610200) จ ำนวน 4,076,000 บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันอุดหนุนโรงเรียนสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ ทั ง 4  โรงเรียน จ้านวน 1,019 คน จัดสรรจ้านวน  200  วัน อัตราเด็กคนละ 20  บาท/วัน  (จัดสรร  100%)   
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  
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แผนงำนสำธำรณสุข (00220) 
งบประมำณตั งไว ้ 4,063,800  บำท 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข (00221) รวม 4,063,800 บำท 
     งบบุคลำกร (520000) รวม 1,931,800 บำท 
          เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) รวม 1,931,800 บำท 
          1. เงินเดือนพนักงำน (220100) จ ำนวน 307,800 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต้าบล จ้านวน 3 อัตรา     
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          2. เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำน จ ำนวน 10,000 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆจ้านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          3.  เงินประจ ำต ำแหน่ง (220300)  จ ำนวน 42,000 บำท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินประจ้าต้าแหน่งของหัวหน้าส่วนสาธารณสุข จ้านวน  1  อัตรา   
        4. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 1,500,000 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว 
ไปจ้านวน 15 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         5. เงินเพิ่มต่ำงๆของพนักงำนจ้ำง จ ำนวน 72,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ้านวน 4 อัตรา  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    
     งบด ำเนินกำร  (530000)   รวม 1,202,000 บำท 
        ค่ำตอบแทน (531000)   รวม 292,000 บำท 
          1. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) จ ำนวน 45,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส้าหรับข้าราชการลูกจ้างประจ้าและ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล ที่ได้รับค้าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุด 
ราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          2. เงินค่ำเช่ำบ้ำน (310400) จ ำนวน 42,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต้าบล ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้           
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          3. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (310600) จ ำนวน 5,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต้าบลพร้อมทั งบุคคลในครอบครัว 
ผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
           4. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (310100) 

จ ำนวน 200,000 บำท 

           เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น 
กรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
        ค่ำใช้สอย (532000)     รวม 780,000 บำท 
          1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) จ ำนวน 100,000 บำท 



๔๕ 
 

 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ 
เผยแพร่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์  รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน หรือเอกสารที ่
จ้าเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)   เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี  
            (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ฝึกอบรมบุคลำกร   จ ำนวน 30,000 บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส้าหรับเป็นค่าลงทะเบียน   ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ    
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต้าบลลูกจ้าง 
ประจ้า พนักงานจ้าง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
            (2)  โครงกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก   จ ำนวน 120,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อน ้ายาพ่นหมอกควัน น ้ามันส้าหรับใช้พ่นหมอกควัน ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ค่าจ้างพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
            (3)  โครงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 120,000 บำท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า เครื่องมือฉีดวัคซีน ค่าจ้างฉีดวัคซีน ค่ารณรงค์ 
 ประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
            (4)  โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรดูแลสุขภำพอนำมัยหญิง
ตั งครรภ์และเด็กแรกเกิด 

จ ำนวน 50,000 บำท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าในการจัดกิจกรรมการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ องค์ความรู้ การจัดซื อวัสดุ 
อันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหญิงตั งครรภ์และเด็กแรกเกิด ค่าจัดท้าสื่อสุขศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
         (5)  โครงกำรป้องกันโรคเอดส์และโรคทำงเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม
เยำวชน 

จ ำนวน 50,000 บำท 

                เพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการอบรมฯ การศึกษาดูงาน การจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จัดท้าสื่อ 
สุขศึกษาและค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
           (6)  โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
จัดกำรน  ำเสียสถำนประกอบกำรในชุมชน 

จ ำนวน 50,000 บำท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานวิธีการก้าจัดขยะหรือกิจกรรมด้านสิ่ งแวดล้อม และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
          (7) โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและกลุ่ม
อำสำสมัครผู้น ำด้ำนสุขภำพ 

จ ำนวน 250,000 บำท 

              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
        3. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จ ำนวน 10,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  
วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
    ค่ำวัสดุ (533000) รวม 130,000 บำท 
        1. วัสดุส ำนักงำน (330100)   จ ำนวน 25,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป 



๔๖ 
 

 

เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  น ้ายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  สมุดบัญชี  
ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         2. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) จ ำนวน 5,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  
สี  ฟิล์มถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         3. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)   จ ำนวน 20,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิ ล  แผงแป้นอักขระ  หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         4. วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 80,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่นเวชภัณฑ์ ถุงมือ ถังเก็บน ้าเชื อ  ถังเก็บเชื อเพลิง 
น ้ายาต่างๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
 

    งบลงทุน  (540000) รวม 765,000 บำท 
        ค่ำครุภัณฑ์    (541000) รวม 415,000 บำท 
           1. ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (410100)      

(1) จัดซื อโต๊ะเก้ำอี ท ำงำนระดับ 6 จ ำนวน 15,000 บำท 
                เพ่ือจัดซื อโต๊ะเก้าอี ท้างานระดับ 6   จ้านวน  1  ชุด  เพ่ือใช้ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อบต. ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้

(2) จัดซื อเก้ำอี แบบ 4 ที่นั่งติดกัน  จ ำนวน 50,000 บำท 
                เพ่ือจัดซื อเก้าอี แบบ 4 ที่นั่งติดกัน  จ้านวน 10 ชุด  เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต.  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          ๒. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ (411700)    

(1) จัดซื อถังขยะ จ ำนวน 100,000 บำท 
                 เพ่ือจัดซื อถังขยะ จ้านวน 100 ถัง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
                (๒) ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800)                                  จ ำนวน     250,000   บำท 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตู้บรรจุขยะ ขนาด 6 ตัน ส้าหรับติดตั งรถบรรทุกขยะเพ่ือ
ทดแทน ตู้เดิมที่ช้ารุด หรือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 
5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (542000) จ ำนวน 350,000 บำท 
   ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 

1. โครงกำรปรับปรุงอำคำรสำธำรณสุขพร้อมต่อเติมหลังคำ จ ำนวน 350,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องส่วนสาธารณสุขพร้อมต่อเติมหลังคา ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 6.00 
เมตร ให้สวยงาม  สะดวกในการปฏิบัติงานและในการบริการประชาชน เช่นการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของงานต่างๆ 
ในส่วนสาธารณสุข เป็นต้น ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 

   งบเงินอุดหนุน  รวม 165,000 บำท 
        1. เงินอุดหนุนกิจกำรที่เป็นสำธำรณประโยชน์  (610400) จ ำนวน 165,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขในพื นที่ต้าบลหนองน ้าแดง การแก้ไขปัญหา
สาธารณสุข การจัดบริการสุขภาพเบื องต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป  



๔๗ 
 

 

แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ (00230) 
งบประมำณตั งไว ้ 300,000  บำท 

 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ (00232) รวม 300,000 บำท 
     งบด ำเนินกำร  (530000)   รวม 300,000 บำท 
          ค่ำใช้สอย (532000)  รวม 300,000 บำท 
        1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี  
         (1)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปัญหำผู้เดือดร้อนและผู้ด้อยโอกำส   จ ำนวน 300,000 บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน หรือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพให้ผู้ยากจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ผู้ประสบภัย เช่นถุงยังชีพ ผ้าห่ม  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 

แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) 
งบประมำณตั งไว้  15,864,840  บำท 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00240) รวม 3,468,840 บำท 
    งบบุคลำกร (520000) รวม 2,164,840 บำท 
       เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) รวม 2,164,840 บำท 
        1. เงินเดือนพนักงำน (220100) จ ำนวน 846,840 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนต้าบล จ้านวน 8 อัตรา     
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
        2. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (220200)   จ ำนวน 10,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ จ้านวน 1 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
        3. ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600)   จ ำนวน 1,200,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
จ้านวน 10  อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        4. เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง  (220700)   จ ำนวน 108,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ้านวน 6 อัตรา  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    
   งบด ำเนินกำร  (530000)   รวม 1,140,000 บำท 
        ค่ำตอบแทน (531000)   รวม 350,000 บำท 
          1. ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (310100) 

จ ำนวน 250,000 บำท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.  เช่น ค่าตอบคณะกรรมการตรวจ 
การจัดซื อจัดจ้าง ตรวจงานจ้าง ค่าตรวจแบบก่อสร้าง เงินผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษให้แก่
พนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้าและพนักงานจ้าง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          2. ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300)   จ ำนวน 30,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส้าหรับข้าราชการลูกจ้างประจ้าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต้าบล ที่ได้รับค้าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          3. เงินค่ำเช่ำบ้ำน (310400)   จ ำนวน 20,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต้าบล ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้      
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          4. เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500)   จ ำนวน 20,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต้าบลและลูกจ้างประจ้า  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้
          5. เงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล (310600)   จ ำนวน 30,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงานส่วนต้าบลพร้อมทั งบุคคลในครอบครัวผู้ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้ 
 



๔๙ 
 

 

       ค่ำใช้สอย (532000) รวม 160,000 บำท 
          1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) จ ำนวน 50,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินคดีตามค้าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์  รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน  หรือเอกสารที่จ้าเป็นเพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติราชการ ติดตั ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          2. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น  (320300)   
            (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร/ฝึกอบรมบุคลำกร จ ำนวน 80,000 บำท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส้าหรับเป็นค่าลงทะเบียน   ค่าเบี ยเลี ยง ค่าพาหนะ   
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต้าบลลูกจ้างประจ้า 
พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค้าสั่งให้ไปอบรม  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
           3. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   จ ำนวน 30,000 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน วงเงินไม่
เกิน 5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      ค่ำวัสดุ (533000)     รวม 630,000 บำท 
          1. วัสดุส ำนักงำน (330100)   จ ำนวน 50,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  
คลิป เป๊ก  เข็มหมุด  เทป  กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข  น ้ายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม  
สมุดบัญชี  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          2. วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200)   จ ำนวน 200,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเรื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์  ปลั๊กไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          3. วัสดุก่อสร้ำง (330600) จ ำนวน 200,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าไม้ต่างๆ ปูน ทราย ยางส้าเร็จรูป ท่อต่าง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          4. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700)   จ ำนวน 60,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน                              
สายไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น ้ามันเบรก  น๊อตสกรู  กระจกมองข้าง  แม่แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์  
ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
          5. เชื อเพลิงและหล่อลื่น (330800)   จ ำนวน 60,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ามันเบนซิน  น ้ามันดีเซล  น ้ามันเครื่อง  น ้ามันจารบี  ฯลฯ  ที่ใช้ในราชการ  
และค่าน ้ามันเครื่องจักรตามโครงการหลังฝนถนนดี  ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้ 
          6. วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100)  จ ำนวน 10,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  
สี  ฟิล์มถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
           7. วัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)   จ ำนวน 50,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์  ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิ ล  ชิป  เครื่องกระจายสัญญาณ  เครื่อง
อ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้



๕๐ 
 

 

    งบลงทุน  (540000)      รวม 164,000 บำท 
       ค่ำครุภัณฑ์    (541000)     รวม 164,000 บำท 
       1.  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100)    

(1) จัดซื อตู้บำนเปิด จ ำนวน 12,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อตู้บานเปิด จ้านวน 2 ตู้ เพื่อใช้จัดเก็บเอกสาร  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(2) จัดซื อโต๊ะเก้ำอี ท ำงำน จ ำนวน 10,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อโต๊ะเก้าอี ท้างาน  จ้านวน 1 ชุด  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(3) จัดซื อโต๊ะเก้ำอี ท ำงำนระดับ 6 จ ำนวน 15,000  บำท 
              เพ่ือจัดซื อโต๊ะเก้าอี ท้างานระดับ 6 จ้านวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

2. ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
             (1)จัดซื อเครื่องเจำะดิน จ ำนวน 20,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อเครื่องเจาะดิน จ้านวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

3. ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
(1) จัดซื อเทปวัดระยะแบบเหล็ก จ ำนวน 7,000  บำท 

              เพ่ือจัดซื อเทปวัดระยะขนาด 50 เมตร แบบเหล็ก  จ้านวน 2 ตลับ เพ่ือใช้ในการส้ารวจงานโยธา  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

(2) จัดซื อไม้สต๊ำฟ จ ำนวน 5,000 บำท 
              เพ่ือจัดซื อไม้สต๊าฟ  จ้านวน 2 อัน   เพ่ือใช้ในการส้ารวจงานโยธา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
       ๔.  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (411600)        
          (1) จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ ำนวน 15,000 บำท 
              เพ่ือจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงาน  จ้านวน  1  เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
          (2) จัดซื อพริ นเตอร์ กระดำษ A3 จ ำนวน 17,000 บำท 
              เพ่ือจัดซื อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)  จ้านวน  2  เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้

(3) จัดซื อเครื่องสแกนเนอร์ จ ำนวน 3,000 บำท 
             เพ่ือจัดซื อเครื่องสแกนเนอร์ส้าหรับเก็บงานเอกสารทั่วไป  จ้านวน 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ อบต. ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
        ๕.  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จ ำนวน 60,000 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 
บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



๕๑ 
 

 

งำนไฟฟ้ำถนน (00242) รวม 11,236,000 บำท 
  งบลงทุน (542000) รวม 10,604,500 บำท 
     ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  (542000) รวม 10,604,500 บำท 
  1.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซ.3 วัดถ  ำไก่แก้ว  หมู่ที่ 1 จ ำนวน 559,300 บำท 
     เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร  ระยะทาง 2300.00 เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 
ตารางเมตร  ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่  1 บ้านหนองน ้าแดง 
งบประมาณ 559,300 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
  2.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซ.บ้ำนนำยยงค์ หมู่ที่ 1 จ ำนวน 248,900 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ระยะทาง 135.00 เมตร  หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 405.00 
ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองน ้าแดง งบประมาณ 
248,900 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
  3.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง ซ.บ่อหินกำบ หมู่ที่ 1 จ ำนวน 301,100 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรเคฟซิล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองน ้าแดง 
งบประมาณ 301,100 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
  4.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยวัดถ  ำสุริยำ-หนองมะกรูดหมู่ที่๑  จ ำนวน 859,400 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรเคฟซิล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,500.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 1 บ้านหนองน ้าแดง 
งบประมาณ 859,400 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  5.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยสนำมไก่ชน(มหำลำภ) หมู่ที่ 2 จ ำนวน 346,200 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรเคฟซิล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,150.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่  2 บ้านวงศ์เกษตร 
งบประมาณ 346,200 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
  6.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงกลุ่มหลังเขำ หมู่ที่ 2 จ ำนวน 140,200 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรเคฟซิล กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 2 บ้านวงศ์เกษตร 
งบประมาณ 140,200 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
  7.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยบ้ำนนำยรักษ์ หมู่ที่ 2 จ ำนวน 100,000 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้า เนินการไม่น้อยกว่า 
171.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 2 บ้านวงศ์เกษตร 
งบประมาณ 100,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
  8.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยบ้ำนนำงหลอด หมู่ที่ 2 จ ำนวน 100,000 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
171.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 2 บ้านวงศ์เกษตร 
งบประมาณ 100,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
  9.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยบ้ำนนำงต่ำย หมู่ที่ 2 จ ำนวน 138,400 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
228.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 2 บ้านวงศ์เกษตร 
งบประมาณ 138,400 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 



๕๒ 
 

 

  10.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงสำยเขำวง-เขำจันทร์ หมู่ที่ 3 จ ำนวน 805,600 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแบบเคฟซิล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 650.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,900.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 3 บ้านเขาวง 
งบประมาณ 805,600 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  11.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. สำยไยสมุทร หมู่ที่ 4 จ ำนวน 784,600 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,250.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 4 บ้านวะกะเจียว 
งบประมาณ 784,600 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
  12.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำย ซอยบ้ำนนำยแดง หมู่ที่ 5 จ ำนวน 798,100 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแบบเคฟซิล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 440.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,200.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะกรูด
งบประมาณ 798,100 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
13.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยสักภูเดือน-โครงกำร360หมู่ท่ี๖ จ ำนวน 854,300 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแบบเคฟซิล กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
3,000.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 6 บ้านโป่งกระสัง 
งบประมาณ 854,300 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  14.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซ.บ้ำนนำงวำสนำ หมู่ที่ 7 จ ำนวน 182,100 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม
งบประมาณ 182,100 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
  15.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซ.บ้ำนผช.ม่อม หมู่ที่ 7 จ ำนวน 403,600 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
660.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม
งบประมาณ 403,600 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  16.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซ.บ้ำนนำยจุก หมู่ที่ 7 จ ำนวน 210,800 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
350.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 7 บ้านไทยเดิม
งบประมาณ 210,800 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
  17.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซ.วัดป่ำอ ำนวยผล หมู่ที่ 8 จ ำนวน 784,600 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,250.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง
งบประมาณ 784,600 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
  18.โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยม.9-วัดถ  ำพรมจรรย์ หมู่ที่ 9 จ ำนวน 828,000 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแบบเคฟซิล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,750.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 9 บ้านธารมงคล
งบประมาณ 828,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
 
 



๕๓ 
 

 

  19.โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงสำยม.10-ม.4  หมู่ที่ 10 จ ำนวน 843,200 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแบบเคฟซิล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
4,000.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 4 บ้านคลองชัย 
งบประมาณ 843,200 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงนิอุดหนุนทั่วไป 
  20.โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซ.เตำอิฐ (หลังโฮมโปร) หมู่ที่ 11 จ ำนวน 816,100 บำท 
    เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือมีพื นที่ด้าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,320.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.หนองน ้าแดงก้าหนด ณ หมู่ที่ 11 บ้านมอกระหาด
งบประมาณ 816,100 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
   21.  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (421000) จ ำนวน 500,000 บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 
5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    
     งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 631,500 บำท 
         1. เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  (610200) จ ำนวน 631,500 บำท 
           เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั งโคมไฟฟ้าสาธารณะหรือการอ่ืนๆ ที่เกี่ย วกับการ
ไฟฟ้าตามจุดที่ก้าหนดในแบบแปลนและรายการ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
    
 



๕๔ 
 

 

 

งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) รวม 1,160,000 บำท 
   งบด ำเนินกำร  (530000) รวม 1,110,000 บำท 
       ค่ำใช้สอย (532000) รวม 180,000 บำท 
         1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)  ค่ำเช่ำที่ทิ งขยะ   จ ำนวน 100,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าที่ทิ งขยะ ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         2. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400)   จ ำนวน 80,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน วงเงิน     
ไม่เกิน 5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
      ค่ำวัสดุ (533000) รวม 930,000 บำท 
         1. วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700)    จ ำนวน 100,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  หัวเทียน  สาย
ไมล์  เพลา  ตลับลูกปืน  น ้ามันเบรก  น๊อตสกรู  กระจกมองข้าง  แม่แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
         2. เชื อเพลิงและหล่อลื่น (330800) จ ำนวน 800,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ามันเบนซิน  น ้ามันดีเซล  น ้ามันเครื่อง  น ้ามันจารบี  ฯลฯ  ที่ใช้ในราชการ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
           3. วัสดุเครื่องแต่งกำย (331200) จ ำนวน 30,000 บำท 
             เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื อชุดปฏิบัติงานเก็บขยะ ขน ถ่ายขยะ หมวก รองเท้า ถุงมือ ส้าหรับพนักงาน 
ประจ้ารถขยะ  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
   งบลงทุน  (540000) รวม 50,000 บำท 
          ๑.  ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ (411800) จ ำนวน 50,000 บำท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

   

       
 



๕๕ 
 

 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) 
งบประมำณตั งไว ้ 700,000  บำท 

 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) รวม 700,000 บำท 
   งบด ำเนินกำร  (530000)    รวม 700,000 บำท 
      ค่ำใช้สอย (532000) รวม 700,000 บำท 
          รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี  
        (1)  โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุและคนพิกำร   จ ำนวน 100,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมส้าหรับผู้สูงอายุและคนพิการ เช่นการจัดตั งชมรม
ผู้สูงอายุหรือชมรมคนพิการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
        (2)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน 

จ ำนวน 40,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าฝึกอบรม  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ หรือจัดนิทรรศการ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ 
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือจัดท้าโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต้าบล  แผนชุมชน
โครงการ  อบต.สัญจร  หรือจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน  ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        (3)  ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสังคม จ ำนวน 50,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม อบรม ศึกษา ดูงาน หรือจัดให้มีสื่อในการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคเอดส์  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การละเมิดสิทธิเด็ก สตรี ปัญหาสังคม  หรือ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
       (4)  ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มศักยภำพให้แก่บุคลำกรและประชำชน   จ ำนวน 400,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน ของสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
ท้องถิ่น พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ผู้น้าชุมชนและประชาชน หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
       (5)  โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพ   จ ำนวน 40,000 บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ  การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      (6) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บข้อมูลพื นฐำนต ำบลหนองน  ำแดง จ ำนวน 50,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเหมาจ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื นฐานต้าบลหนองแดง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      (7) โครงกำรส่งเสริมบทบำทสตรีและครอบครัว จ ำนวน 20,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือจัดให้มีสื่อในการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทของสตรี การป้องกันและการแก้ไขปัญหาครอบครัว หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ    ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00260) 
งบประมำณตั งไว ้ 790,000  บำท 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร (00261) รวม 490,000 บำท 
  งบด ำเนินกำร  (530000)   รวม 490,000 บำท 
    ค่ำใช้สอย (532000) รวม 490,000 บำท 
     รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)   เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี  
     (1)  โครงกำรงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย “ถวำย
เทียนพรรษำ” 

จ ำนวน 80,000 บำท 

      เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ เช่น วัสดุ อุปกณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
     (2)  โครงกำรสืบสำนประเพณีวันสงกรำนต์  วันครอบครัว และ
ผู้สูงอำย ุ 

จ ำนวน 110,000 บำท 

      เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ถ้วยรางวัล การประกวด การละเล่น การแสดงต่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
     (3)  โครงกำรสำนสำยใยสำมัคคี สืบสำนประเพณีลอยกระทง   จ ำนวน 50,000 บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ถ้วยรางวัล การประกวด การละเล่น การแสดงต่างๆ  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    (4)  โครงกำรค่ำยอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส ำหรับเด็กและเยำวชน ต้ำนภัยยำเสพติด   
      จ ำนวน 200,000 บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    (5)โครงกำรอนุรักษ์สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น จ ำนวน 50,000 บำท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องฯลฯ   
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
 

   

งำนกีฬำและนันทนำกำร (00262) รวม 300,000 บำท 
   งบด ำเนินกำร  (530000)   รวม 300,000 บำท 
       ค่ำใช้สอย (532000)     รวม 300,000 บำท 
         1. รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น  (320300)   
             (1) โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด   จ ำนวน 300,000 บำท 

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และส่งเสริมการเล่นกีฬา ออกก้าลังกาย 
ส้าหรับประชาชนในต้าบล ฯล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 

แผนงำนกำรเกษตร (00320) 
งบประมำณตั งไว ้ 130,000  บำท 

 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) รวม 130,000 บำท 
  งบด ำเนินกำร  (530000)   รวม 130,000 บำท 
    ค่ำใช้สอย (532000) รวม 130,000 บำท 
     รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)   เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ดังต่อไปนี  
       (1)  โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริและพระรำชเสำวนีย์   จ ำนวน 30,000 บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ค่าส่งเสริมสนับสนุนในด้านเศรษฐกิจฐานราก  
การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      (2) โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนน้อยหน่ำและของดีปำกช่อง    จ ำนวน 50,000 บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนโครงการจัดงานน้อยหน่าและของดีปากช่อง  ค่าส่งเสริมสนับสนุนในด้าน 
เศรษฐกิจฐานราก  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ค่าจัดขบวนรถ  
ค่าจัดนิทรรศการ  การแข่งขัน  การประกวด  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
      (3)โครงกำรส่งเสริมกำรเกษตรตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน   50,000  บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พระราชด้าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ค่าจัดโครงการ/ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน วัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ ตั งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

 

แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) 
งบประมำณตั งไว ้ 2,690,000  บำท 

 
งำนกิจกำรประปำ (00332) รวม 2,690,000 บำท 
    งบด ำเนินกำร  (530000)   รวม 2,223,000 บำท 
        ค่ำใช้สอย(532000) รวม 103,000 บำท 
        1. รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)     จ ำนวน 53,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเก่ียวกับงานกิจการประปา  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        2. ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จ ำนวน 50,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ้ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
        ค่ำวัสดุ (533000) รวม 220,000 บำท 
        1. วัสดุส ำนักงำน (330100) จ ำนวน 20,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อวัสดุส้านักงานของกิจการประปา ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
        2. วัสดุอื่นๆ  (331700)   จ ำนวน 200,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของกิจการประปา ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
       ค่ำสำธำรณูปโภค (534000) รวม 1,900,000 บำท 
          ค่ำไฟฟ้ำ (340100)     จ ำนวน 1,900,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
    
  งบลงทุน  (540000) รวม 467,000 บำท 
       ค่ำครุภัณฑ์    (541000) รวม 467,000 บำท 
         1.ค่ำครุภัณฑ์เกษตร รวม 217,000 บำท 
            (1)จัดซื อซัมเมอร์ส ขนำด 3 แรง จ ำนวน 80,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อซัมเมอร์ส ขนาด 3 แรง  จ้านวน 2 เครื่อง  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได ้
              (2)จัดซื อซัมเมอร์ส ขนำด 1.5 แรง จ ำนวน 32,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง  จ้านวน 2 เครื่อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
              (3)จัดซื อซัมเมอร์ส ขนำด 2 แรง จ ำนวน 60,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อซัมเมอร์ส ขนาด 2 แรง  จ้านวน 2 เครื่อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
              (4)จัดซื อปั้มหอยโข่ง ขนำด 5 แรง จ ำนวน 30,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อปั้มหอยโข่ง ขนาด 5 แรง  จ้านวน 2 เครื่อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
              (5)จัดซื อปั้มหอยโข่ง ขนำด 3 แรง จ ำนวน 15,000 บำท 
               เพ่ือจัดซื อปั้มหอยโข่ง ขนาด 3 แรง  จ้านวน 2 เครื่อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
          ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 250,000 บำท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ้ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินเกินกว่า   5,000 
บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 



๕๙ 
 

 

แผนงำนงบกลำง (00410) 
งบประมำณตั งไว ้ 2,164,320  บำท 

 
งำนงบกลำง (00411) รวม 2,164,320 บำท 
   รำยจ่ำย (500000) รวม 2,164,320 บำท 
       งบกลำง (510000) รวม 2,164,320 บำท 
       1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300) จ ำนวน 500,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
       2. เบี ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900) จ ำนวน 100,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี ยยังชีพผู้ผู้ป่วยเอดส์ จ้านวน  15  ราย  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
       3. เงินส ำรองจ่ำย  (111000)    จ ำนวน 594,320 บำท 
          เพ่ือจ่ายกรณีเกิดฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ   
          ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้                  589,300  บาท 
         ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป              5,020  บาท 
       4. รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน  (111100)   ตามรายการดังต่อไปนี  รวม 530,000 บำท 
         (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจรำจร/ค่ำปรับตำมกฎหมำยจรำจรทำงบก จ ำนวน 80,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         (2) ทุนกำรศึกษำ    จ ำนวน 200,000 บำท 
           เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
         (3) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ จ ำนวน 250,000 บำท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
       5. เงินสมทบเข้ำกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
(120100) 

จ ำนวน 440,000 บำท 

           เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  โดยค้านวณในอัตราร้อยละ 1 
ของประมาณการรายรับ โดยไม่รวมรายรับจากเงินอุดหนุน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
    
    
 
 
 
 
 
 

 
 


