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ส่วนที ่1 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
 

อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรอีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2558   ดังต่อไปนี้ 
 
1. สถำนะกำรคลัง 
    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ณ วันที่ 31  กรกฎาคม   พ.ศ. 2558  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
สถานะการเงินดังนี้ 
 ณ วันที่ 31  กรกฎาคม   พ.ศ. 2558   
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น    15,984,864.62   บาท 
 1.1.2 เงินสะสม       5,928,469.01    บาท 
 1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม     4,218,770.07   บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน      -    โครงการ   
  รวม        -          บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จ านวน    -     โครงการ    
 รวม        -         บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง           -         บาท     รายจ่ายรอจ่าย    11,356-     บาท 
 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ 2558 
    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น  15,803,995.01     บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร        94,493.42   บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     37,384.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                 68,681.48 บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์     73,630.00 บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                 98,140.00 บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                                -           บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร            10,376,235.11  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             5,055,431.00   บาท 
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์            6,638,950.00 บาท 
    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน    11,458,827.63     บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง                   402,064.00 บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)         6,119,680.00  บาท 
 งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 2,751,583.63  บาท 
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 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)    1,055,500.00 บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)               -  บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)     1,130,000.00   บาท 
    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   5,854,616.00   บาท 
    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน   1,889,500.00   บาท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอ ขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

2.1 รำยรับ 
 

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี 2557 

ประมำณกำร 
ปี 2558 

ประมำณกำร 
ปี 2559 

รำยได้จัดเก็บเอง     
    หมวดภาษีอากร 91,043.86 93,000 95,600 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,138 31,000 88,700 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 117,965.90 90,000 127,700 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 33,245 90,000 100,000 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 34,150 60,000 130,000 

    รวมรำยได้จัดเก็บ 286,542.76 364,000 542,000 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 11,846,172.50 12,526,000 13,458,000 
    รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น 
11,846,172.50 12,526,000 13,458,000 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,267,505 5,700,000 5,500,000 

    รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

5,267,505 5,700,000 5,500,000 

รวม 17,400,220.26 18,590,000 19,500,000 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
2.2 รำยจ่ำย 
 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 
ปี  2557 

ประมำณกำร 
2558 

ประมำณกำร 
2559 

จ่ำยจำกงบประมำณ    
    งบกลาง 472,545 523,820 723,385 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว) 

6,921,507 8,283,980 8,184,900 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

5,231,939.65 6,593,300 7,096,315 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 1,298,990 1,944,900 2,152,900 
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 979,123 20,000 20,000 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 1,259,000 1,224,000 1,322,500 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 16,163,104.65 18,590,000 19,500,000 
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ส่วนที ่2 
 

ข้อบัญญัติ  
 

เรื่อง 
 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
 

อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 
 
 
 
 



~ 7 ~ 
 

 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
 

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  
    แผนงานบริหารทั่วไป 8,576,215 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 3,967,620 
    แผนงานสาธารณสุข 951,780 
    แผนงานเคหะและชุมชน 4,127,000 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 199,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 690,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
    แผนงานการเกษตร 45,000 
    แผนงานการพาณิชย์ 110,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
    แผนงานงบกลาง 723,385 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 19,500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

งบกลำง 

งบ                        งำน งำนงบกลำง รวมงบกลำง 

งบกลำง 723,385 723,385 
    งบกลาง     583,385 583,385 
    บ าเหน็จ/บ านาญ 140,000 140,000 

รวม 723,385 723,385 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

งบ                       งำน งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

งบบุคลำกร 4,551,060 1,526,560 6,077,620 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 2,052,720 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,498,340 1,526,560 4,024,900 
งบด ำเนินงำน 1,908,795 520,000 2,428,795 
    ค่าตอบแทน 496,615 126,000 622,615 
    ค่าใช้สอย 901,500 314,000 1,215,500 
    ค่าวัสด ุ 255,680 80,000 335,680 
    ค่าสาธารณูปโภค 255,000 0 255,000 
งบลงทุน 39,800 0 39,800 
    ค่าครุภัณฑ์ 39,800 0 39,800 
งบรำยจ่ำยอ่ืน 20,000 0 20,000 
    รายจ่ายอื่น     20,000 0 20,000 
งบเงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 
    เงินอุดหนุน 10,000 0 10,000 

รวม 6,529,655 2,046,560 8,576,215 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งบ                       งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมสงบภำยใน 

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

งบด ำเนินงำน 40,000 70,000 110,000 
    ค่าใช้สอย 40,000 60,000 100,000 
    ค่าวัสด ุ 0 10,000 10,000 

รวม 40,000 70,000 110,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

แผนงำนกำรศึกษำ 

งบ                       งำน บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวมแผนงำนกำรศึกษำ 

งบบุคลำกร 560,000 0 560,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 560,000 0 560,000 
งบด ำเนินงำน 1,036,800 979,720 2,016,520 
    ค่าตอบแทน 87,000 0 87,000 
    ค่าใช้สอย 774,800 421,600 1,196,400 
    ค่าวัสด ุ 100,000 558,120 658,120 
    ค่าสาธารณูปโภค 75,000 0 75,000 
งบลงทุน 477,100 0 477,100 
    ค่าครุภัณฑ์ 157,100 0 157,100 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 320,000 0 320,000 
งบเงินอุดหนุน 0                914,000  914,000 
    เงินอุดหนุน 0 914,000 914,000 

รวม 2,073,900 1,893,720 3,967,620 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

แผนงำนสำธำรณสุข 

งบ                       งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวมแผนงำนสำธำรณสุข 

งบบุคลำกร 449,280 0 449,280 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 449,280 0 449,280 
งบด ำเนินงำน 90,000 350,000 440,000 
    ค่าตอบแทน 21,000 0 21,000 
    ค่าใช้สอย 52,000 350,000 402,000 
    ค่าวัสด ุ 17,000 0 17,000 
งบลงทุน 0 0 0 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 
งบเงินอุดหนุน 10,000 52,500 62,500 
    เงินอุดหนุน 10,000 52,500 62,500 

รวม 549,280 402,500 951,780 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

แผนงำนเคหะและชุมชน 

งบ                       งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำถนน งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 

งบบุคลำกร 1,098,000 0 0 1,098,000 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,098,000 0 0 1,098,000 
งบด ำเนินงำน 1,042,000 70,000 0 1,112,000 
    ค่าตอบแทน 92,000 0 0 92,000 
    ค่าใช้สอย 653,000 0 0 653,000 
    ค่าวัสด ุ 285,000 70,000                    -    355,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 12,000 0 0 12,000 
งบลงทุน 135,000 1,491,000 0 1,626,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 135,000 0 0 135,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                    -    1,491,000 0 1,491,000 
งบเงินอุดหนุน 291,000 0 0 291,000 
    เงินอุดหนุน 291,000 0 0 291,000 

รวม 2,566,000 1,561,000 0 4,127,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแขง็ของชุมชน 

งบ                        งำน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

งบด ำเนินกำร 199,000 199,000 
    ค่าใช้สอย     199,000 199,000 

    รวม 199,000 199,000 

 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งบ                       งำน งำนกีฬำและนันทนำกำร งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว รวมแผนงำนกำรศำสนำฯ 

งบด ำเนินงำน 300,000 105,000 230,000 635,000 
    ค่าใช้สอย 300,000 105,000 230,000 635,000 
    ค่าวัสด ุ 0 0 0 0 
งบลงทุน 10,000 0 0 10,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 10,000 0 0 10,000 
งบเงินอุดหนุน 0 15,000 30,000 45,000 
    เงินอุดหนุน 0 15,000 30,000 45,000 

รวม 310,000 120,000 260,000 690,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 

แผนงำนกำรพำณิชย์  

งบ                        งำน งำนกิจกำรประปำ รวมแผนงำนกำรพำณิชย์ 

งบด ำเนินกำร 110,000 110,000 
    ค่าวัสดุ     50,000 50,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 60,000 

    รวม 110,000 110,000 

 

แผนงำนกำรเกษตร 

งบ                        งำน งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ รวมแผนงำนกำรเกษตร 

งบด ำเนินกำร 45,000 45,000 
    ค่าใช้สอย     35,000 35,000 
    ค่าวัสดุ 10,000 10,000 

    รวม 45,000 45,000 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  อาศัยอ านาจตาม
ความในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6  
พ.ศ.  2552  มาตรา  87    จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเกษตรและโดยอนุมัติของนายอ าเภอขามสะแกแสง 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม   2558   เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 19,500,000บาท  
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 19,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป  
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 8,576,215 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 110,000 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
    แผนงานการศึกษา 3,967,620 
    แผนงานสาธารณสุข 951,780 
    แผนงานเคหะและชุมชน 4,127,000 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 199,000 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 690,000 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ  
    แผนงานการเกษตร 45,000 
    แผนงานการพาณิชย์ 110,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน  
    งบกลาง 723,385 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 19,500,000 

 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น   -       บาท   

งบ ยอด 
รวมรำยจ่ำย - 
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 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

   ประกาศ ณ วันที่.......................................................  
 

       

                                              (ลงนาม)  
                                      (นายเสนอ    เกี้ยวกลาง) 

                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 
                      ..……/…… ……/………  
 
        อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
 (ลงนาม) 
  (นายทศพล   ยุทธศิลป์กุล) 
ต าแหน่ง  นายอ าเภอขามสะแกแสง 
          ………./……………..../………… 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรบั 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 

  รำยรับจริง ประมำณกำร 

  ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ยอดต่ำง  

ปี 2559 
(%) 

หมวดภำษีอำกร             

     ภาษีบ ารุงท้องที่ 34,122.60 34,263.22 59,962.86 61,212.42 1.29 62,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 17,431.00 25,694.00 28,281.00 29,681 1.07 30,000.00 

     ภาษีป้าย 2,288.00 2,200.00 2,800.00 3,600 0.00 3,600.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 53,841.60 62,157.22 91,043.86 94,493.42 1.17 95,600.00 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต             

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 0 0 0 0 100.00 200 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 2,614.00 1,102.00 908 1,643 21.73 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 10,500.00 10,500.00 3,500.00 3,500 100.00 7,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 490 440 380 330 51.52 500 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 0 0 510 110 94.50 2,000.00 

     ค่าปรับผิดสัญญา 200 0 100 25,851 70.78 70,000.00 

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 400 400 400 800 25.00 1,000.00 
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     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

1,900.00 2,100.00 1,900.00 1,800 11.11 2,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,950 1.69 3,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,970.00 380 440 440 27.27 1,000.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 20,074.00 16,422.00 10,651.00 37,384 37.27 88,700.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน             

     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 86,637.59 65,832.54 117,965.90 68,681.48 85.93 127,700.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 86,637.59 65,832.54 117,965.90 68,681.48 85.93 127,700.00 

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์             

     รายได้จากกิจการประปา 0 0 33,245 73,630 35.81 100,000.00 
รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 0 0 33245 73,630 35.81 100,000.00 

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด             

     ค่าขายแบบแปลน 6,300.00 9,000.00 11,000.00 75,800 18.73 90,000.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 56,505.00 20,540.00 23,150.00 22,340 79.05 40,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 62,805.00 29,540.00 34,150.00 98,140 32.46 130,000.00 

หมวดรำยได้จำกทุน             

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 0 0 0 0 0.00 0 
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หมวดภำษีจัดสรร             

     ภาษีสุรา 637,076.36 560,536.60 714,412.61 633,489.13 10.50 700,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 1,145,076.22 1,224,590.39 972,421.75 1,029,407.07 36.00 1,400,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 69,148.24 67,944.23 101,363.98 78,175.82 27.92 100,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 1,436.185.77 1,315,099.67 1,703,594.64 1,244,559.27 28.56 1,600,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 5,364,537.61 7,660,857.58 7,924,163.42 6,868,956.14 26.66 8,700,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 27,398.38 27,486.26 38,112.31 23,894.46 25.55 30,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม 46,523.12 42,544.21 56,132.89 33,102.71 45.00 48,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 367,522.00 304,255.00 262,660 146,864 38.32 350,000.00 

     ภาษีอ่ืนๆ 6,008.00 3,004.00 73,310.90 0 100.00         20,000  

     ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน 0 0 0 311,778.51 60.37 500,000.00 

     ค่าภาคหลวงป่าไม้ 0 0 0 6,008 66.44 10,000 
รวมหมวดภำษีจัดสรร 7,663,289.93 11,206,317.94 11,846,172.50 10,376,235.11 29.70 13,458,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             

    เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4,308,893.00 4,676,539.00 5,267,505.00 5,055,431 8.79 5,500,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,308,893.00 4,676,539.00 5,267,505.00 5,055,431 8.79 5,500,000.00 

รวมทุกหมวด 12,195,541.12 16,056,808.70 12,727,749.50 15,803,995.01 23.39 19,500,000.00 
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รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น   19,500,000   บำท  แยกเป็น 
 รำยได้           14,000,000   บำท 
 อุดหนุน             5,500,000   บำท 

 
รำยได้จัดเก็บเอง 

หมวดภำษีอำกร รวม 95,600 บำท 
    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 30,000 บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2558    
    ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 62,000  บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
    ภาษีป้าย จ านวน 3,600  บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
หมวดค่ำธรรมเนียม  ค่ำปรับ  และใบอนุญำต รวม 88,700 บำท 
    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จ านวน 200 บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2558    
    ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000  บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2558     
    ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จ านวน 7,000  บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ 2558    
    ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 500 บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2558    
    ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 2,000  บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
    ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,000  บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
    ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 70,000 บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ 2558    

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 2,000  บาท 

    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
    ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จ านวน 3,000 บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2558 
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    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000  บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2558     
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน รวม 127,700 บำท 
    ดอกเบี้ยเงินฝาก จ านวน 127,700  บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม 100,000 บำท 
    รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน 100,000  บาท 
    ประมาณการรายรับตั้งใหม่เนื่องจากได้รับโอนกิจการประปา

หมู่บ้าน   
   

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,000 บำท 
    ค่าขายแบบแปลน จ านวน 90,000 บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ 2558    
    รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ จ านวน 40,000  บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ 2558     

 
 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภำษีจัดสรร รวม 13,458,000 บำท 
    ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,700,000 บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ 2558    
    ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 จ านวน 1,600,000  บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
    ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน  100,000 บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
    ภาษีสุรา จ านวน 700,000 บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2558    
    ภาษีสรรพสามิต จ านวน 1,400,000  บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
    ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 30,000  บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2558     
    ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 48,000 บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2558    

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 350,000  บาท 

    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
    ภาษีจัดสรรอื่น ๆ จ านวน 20,000  บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
    ภาษรีถยนต์และล้อเลื่อน จ านวน 500,000  บาท 
    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    



~ 23 ~ 
 

 

    ภาษภีาคหลวงป่าไม้ จ านวน 10,000  บาท 
    ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2558    
 
 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 5,500,000 บำท 
เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 5,500,000 บาท 

    ประมาณการรายรับสูงกว่ำรายรับจริงปีงบประมาณ 2558    
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รำยงำนประมำณกำรรำยจำ่ย 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 

   รำยจ่ำยจริง   ประมำณกำร  

 ปี 2554   ปี 2555   ปี 2556   ปี 2557   ปี 2558  ยอดต่ำง  ปี 2559  
    (%) 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป               

งำนบริหำรงำนทั่วไป               

     งบบุคลำกร               

      เงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง)               

            เงินเดือนนายก/รองนายก     494,265      206,400      495,840        514,080      514,080  0.00     514,080  

            เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก      38,400  0.00       38,400          42,120        42,120  0.00       42,120  

            เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก       38,400  0.00       38,400          42,120        42,120  0.00       42,120  

            เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.       68,400        68,799        82,560          86,400        86,400  0.00       86,400  

            เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อปท.   1,054,740    1,162,960    1,309,320      1,349,187    1,368,000  0.00   1,368,000  

รวมหมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยกำรเมือง)  1,694,205   1,438,159   1,964,520     2,033,907   2,052,720  0.00  2,052,720  

      เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)               

            เงินเดือนพนักงาน     658,554      717,900      794,579      1,249,977    1,780,440  -5.84   1,676,520  

            เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน       45,830      100,299      101,119          41,080        27,300  -63.37       10,000  

            เงินประจ าต าแหน่ง       42,000        42,000        65,378        176,400      176,400  0.00     176,400  
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            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง     320,470      344,400      353,760        461,095      608,520  -7.01     565,840  

            เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       88,550        98,580        89,040          80,150        79,200  -12.15       69,580  

รวมหมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)  1,155,404   1,303,179   1,403,876     2,008,702   2,671,860  -6.49  2,498,340  

รวมงบบุคคลำกร  2,849,609   2,741,338   3,368,396     4,042,609   4,724,580  -3.67  4,551,060  

     งบด ำเนินกำร               

     ค่ำตอบแทน      24,000  0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    675,010      275,340  0.00       456,825      278,000  63.53     454,615  

          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00         5,000  -80.00          1,000  

          ค่าเช่าบ้าน       36,000        36,000        36,000          36,000        36,000  0.00         36,000  

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       21,937        23,874        33,139           3,404         5,000  0.00         5,000  

          เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล        4,543      112,941        69,823  0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมค่ำตอบแทน     761,490      448,155      138,962        496,229      324,000  53.28     496,615  

     ค่ำใช้สอย               

           รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     184,350      170,420      157,017        185,172      315,000  5.40       332,000  

           รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        1,600         7,460        10,700           9,380        20,000  247.50         69,500  

           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

0.00     209,305  0.00       275,641  0.00 0.00 0.00 

                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       23,532         7,985         9,483          33,411        50,000  -40.00         30,000  

                 โครงการกิจกรรม  5 ส 0.00 0.00 0.00 0.00        5,000  100.00       10,000  
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                 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00       90,000  0.00       90,000  

                 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 

0.00 0.00 0.00       242,230      100,000  100.00     250,000  

                 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง อปท.ระดับอ าเภอ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00       20,000  

                 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน       57,048        55,409      124,503      56,548.69      100,000  0.00     100,000  

รวมค่ำใช้สอย     266,530      450,579      301,703        802,383      680,000  32.57     901,500  

     ค่ำวัสดุ               

          วสัดุส านักงาน      40,443        50,666        58,523          36,897        50,000  0.00       50,000  

          วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00          495             510        15,000  -8.80       13,680  

          วัสดุงานบ้านงานครัว        5,727        12,891         9,939           6,978        10,000  50.00       15,000  

          วัสดุยานพาหนะและขนส่ง       16,596           428         3,179      12,497.60        40,000  0.00       40,000  

          วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     133,530        97,825        88,060          77,625      250,000  -60.00     100,000  

          วสัดุโฆษณาและเผยแพร่        7,720  0.00 0.00 0.00        5,000  0.00        5,000  

          วัสดุคอมพิวเตอร์       19,850        28,600        25,950          27,550        30,000  6.67       32,000  

รวมค่ำวัสดุ     223,866      190,410      186,146    162,057.60      400,000  -36.08     255,680  

     ค่ำสำธำรณูปโภค               

           ค่าไฟฟ้า       64,802        93,385      137,697    142,486.60      200,000  0.00     200,000  

           ค่าบริการไปรษณีย์        3,842         4,839         7,446          11,392        12,000  25.00       15,000  
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              ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       13,015        21,124  0.00     34,687.26        36,000  11.11       40,000  

รวมค่ำสำธำรณูปโภค      81,659      119,348      179,648    188,565.86      248,000  2.82     255,000  

รวมงบด ำเนินกำร  1,333,544   1,208,492      806,459  1,649,235.15   1,652,000  15.54    1,908,795  

     งบลงทุน               

     ค่ำครภุัณฑ์      48,342       29,000         4,200         67,660       32,500     

     ครุภัณฑ์ส านักงาน               

                 เก้าอ้ีฟังค าบรรยายโครงขาเหล็กชุบโครเมียม 
ที่รองนั่งและพนักพิงบุนวม 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         24,500  

     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

                 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00        7,300  

     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               

                 เครื่องเสียง  พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00          8,000  

รวมค่ำครุภัณฑ์      48,342       29,000         4,200         67,660       32,500  22.46        39,800  

รวมงบลงทุน      48,342       29,000         4,200         67,660       32,500  22.46        39,800  

     งบรำยจ่ำยอ่ืน               

     รำยจ่ำยอ่ืน               

รายจ่ายอื่น       20,000        20,000        20,000          20,000        20,000  0.00       20,000  

รวมรำยจ่ำยอ่ืน      20,000      20,000       20,000         20,000       20,000  0.00      20,000  

รวมงบรำยจ่ำยอ่ืน      20,000       20,000       20,000         20,000       20,000  0.00      20,000  
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     งบเงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุน               

                  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00         20,000        20,000  -100.00 0.00 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ      14,000         6,000        10,000          10,000        10,000  0.00       10,000  

รวมเงินอุดหนุน      14,000         6,000       10,000         30,000       30,000  0.00      10,000  

รวมงบเงินอุดหนุน      14,000         6,000       10,000         30,000       30,000  0.00      10,000  

รวมงำนบริหำรงำนทั่วไป  4,265,496   4,004,830   4,209,055     5,809,504   6,459,080  1.09  6,529,655  

งำนบริหำรงำนงำนคลัง               

     งบบุคลำกร               

      เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)               

            เงินเดือนพนักงาน     438,758      628,714      673,875        874,625    1,002,600  13.31   1,136,040  

            เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน       40,600        83,650      133,981          70,950        20,000  -50.00       10,000  

            เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00       19,016          42,000        42,000  0.00       42,000  

            ค่าจ้างลูกจ้างประจ า     112,620      122,100      127,800        135,480      145,080  35.15     196,080  

            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       89,460        95,400        90,860          56,241      112,800  5.00     118,440  

            เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       18,000        18,000        16,500          16,893        18,000  33.33       24,000  

รวมหมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)     699,438      947,864   1,062,032     1,196,189   1,340,480  13.88  1,526,560  

รวมงบบุคคลำกร     699,438      947,864   1,062,032     1,196,189   1,340,480  13.88  1,526,560  
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     งบด ำเนินกำร               

     ค่ำตอบแทน               50,000        

          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      69,365      307,766  0.00       283,405      160,000  -43.75         90,000  

          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00        5,000  0.00          1,000  

          ค่าเช่าบ้าน       15,500        15,950        17,400          17,400        20,000  100.00         30,000  

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        5,139         3,404         3,404           3,404         5,000  0.00        5,000  

รวมค่ำตอบแทน      94,804      327,920       79,208        304,209      190,000  -33.68      126,000  

     ค่ำใช้สอย               

           รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       18,400        26,200        11,800           8,950        40,000  100.00       124,000  

           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

              

                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       21,944        19,400         2,440           8,596        30,000  -33.33         20,000  

                 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0.00        4,500  0.00         35,180      100,000  50.00       150,000  

                 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน       17,600  0.00 0.00 0.00       15,000  33.33         20,000  

รวมค่ำใช้สอย      57,944       50,100       14,240         52,726      185,000  69.73     314,000  

     ค่ำวัสดุ               

          วสัดุส านักงาน       30,388        36,690        40,427          28,513        40,000  0.00       50,000  

          วัสดุคอมพิวเตอร์       19,490        24,050        21,000          16,450        30,000  0.00       30,000  
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รวมค่ำวัสดุ      49,878       60,740       61,427         44,963       70,000  14.29      80,000  

รวมงบด ำเนินงำน                       202,626      438,760      154,875        401,898      445,000  16.85     520,000  

    งบลงทุน               

    ค่ำครภุัณฑ์               

รวมค่ำครุภัณฑ์     13,500  0.00 0.00        45,240         4,900  -100.00 0.00 

รวมงบลงทุน      13,500  0.00 0.00        45,240         4,900  100.00 0.00 

รวมงำนบริหำรงำนคลัง     915,564   1,393,024   1,216,907     1,643,327   1,796,480  13.92  2,046,560  

รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  5,181,060   5,397,854   5,425,962  7,452,831.15   8,255,560  3.88  8,576,215  

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน               

งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน               

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำใช้สอย               

           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

              

                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  20,44  0.00        5,300           1,270        10,000  100.00       40,000  

รวมค่ำใช้สอย        2,044  0.00        5,300           1,270       10,000  0.00      40,000  

รวมงบด ำเนินงำน        2,044  0.00        5,300           1,270       10,000  0.00      40,000  

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน        2,044  0.00        5,300           1,270       10,000  0.00      40,000  

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

     งบด ำเนินกำร               
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     ค่ำใช้สอย               

         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

              

                      โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน       31,078        37,200        35,530          37,400        40,000  0.00       10,000  

                      โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

0.00 0.00       71,760          45,092        50,000  0.00       50,000  

รวมค่ำใช้สอย      31,078       37,200      107,290         82,492       90,000  -33.33      60,000  

     ค่ำวัสดุ            57,400      

วัสดุเครื่องดับเพลิง        6,300  0.00 0.00         10,000         5,400  0.00       10,000  

          วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00       120,000        19,900  -100.00 0.00 

รวมค่ำวัสดุ        6,300  0.00 0.00       130,000       82,700  -87.91        10,000  

รวมงบด ำเนินงำน                        37,378       37,200      107,290        212,492      172,700  -59.47        70,000  

รวมงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย                        37,378       37,200      107,290        212,492       82,700  -15.36        70,000  

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน                        39,422       37,200      112,590        213,762      110,000  0.00     110,000  

แผนงำนกำรศึกษำ               

งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ               

     งบบุคลำกร               

      เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)               

            เงินเดือนพนักงาน     114,990      126,840      137,250        234,960      519,840  -42.29       300,000  

            เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน       23,640        48,015        42,750           9,240        20,000  0.00         20,000  
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            เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         42,000  

            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง        4,860  0.00       29,260          71,400      150,000  100.00       150,000  

            เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       18,310        10,971        25,885          49,680        54,000  -11.11         48,000  

รวมหมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)     161,800      245,175      235,145        365,280      785,840  -28.74     560,000  

รวมงบบุคคลำกร     161,800      245,175      235,145        365,280      785,840  -28.74     560,000  

     งบด ำเนินกำร               

     ค่ำตอบแทน               

          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00       58,380  0.00       174,269      150,000  -66.67         50,000  

          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00        5,000  -80.00          1,000  

          ค่าเช่าบ้าน       19,200        19,200        23,400          23,400        28,800  25.00         36,000  

รวมค่ำตอบแทน      19,200       77,580       24,250        197,669      183,800  -52.67        87,000  

     คำ่ใช้สอย               

          รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ     114,300      133,300      148,015        140,330      170,000  174.12       466,000  

          รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00        1,500  0.00 0.00       20,000  100.00       244,800  

          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

              

                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ        8,470        15,496         7,743          18,192        70,000  -85.71         10,000  

                 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน              750  0.00       20,000  170.00         54,000  

รวมค่ำใช้สอย     122,770      150,296      156,508        158,522      280,000  3.92     774,800  
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     ค่ำวัสดุ               

          วสัดุส านักงาน        9,879         4,295         9,949          24,634        45,000  11.11         50,000  

          วัสดุงานบ้านงานครัว        3,239         9,593         3,130           9,912        10,000  100.00         30,000  

          วัสดุคอมพิวเตอร์         6,900  0.00         8,650           7,500        20,000  0.00         20,000  

รวมค่ำวัสดุ      20,018       13,888       21,729         42,046       75,000  33.33     100,000  

     ค่ำสำธำรณูปโภค               

             ค่าไฟฟ้า        2,343         3,845         8,649       8,505.08        12,000  316.67         50,000  

            ค่าน้ าประปา  ค่าน้ าบาดาล        2,480         1,635         1,758           1,970         3,000  66.67          5,000  

            ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 0.00       15,480  29.20         20,000  

รวมค่ำสำธำรณูปโภค        4,823         5,480       10,407     10,475.08       30,480  146.06        75,000  

รวมงบด ำเนินกำร     166,811      247,244      212,894    408,712.08      569,280  82.12    1,036,800  

     งบลงทุน               

     ค่ำครภุัณฑ์      10,800       28,230       11,100         28,900       15,000      

ครุภัณฑ์ส านักงาน               

       เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         50,000  

       เครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         88,000  

                  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

                         เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน      
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         16,000  

      เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00          3,100  
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รวมค่ำครุภัณฑ์      10,800       28,230       11,100         28,900       15,000  100.00     157,100  

       ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               

            ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

               โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ด้านหน้าและจัดท าป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร 

0.00 0.00 0.00 0.00     100,000  100.00       320,000  

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 0.00 0.00 0.00 0.00     110,000  100.00     320,000  

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00        28,900      155,000  100.00     477,100  

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ     328,611      492,419      448,039        802,892   1,510,120  37.33    2,073,900  

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ               

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำใช้สอย               

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

               4,560        

                  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 0.00        6,000  0.00          6,000  

                  ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

    118,846      109,304      130,754        213,200      341,600  -16.39       285,600  

                  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ       41,900        48,500        49,915          59,549        60,000  0.00         60,000  

                  โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ        3,780           550         2,100           2,460         5,000  0.00          5,000  
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                  โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  และ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเกษตร 

0.00 0.00 0.00          5,000          5,000  0.00          5,000  

                  โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัยภัยในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

0.00       49,800  0.00          5,000          5,000  100.00         10,000  

                  โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าปีการศึกษา 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         10,000  

                  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00       10,375         9,455          10,205        20,000  0.00         20,000  

                 โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศพด.
สัมพันธ์  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเกษตร 

0.00         7,800        14,980          29,700        20,000  0.00         20,000  

รวมค่ำใช้สอย     169,526      228,689      210,009        329,674      472,600  -10.79     421,600  

     ค่ำวัสดุ               

            ค่าอาหารเสริม(นม) 486.600.32     500,953      519,096    543,411.02      637,920  -13.29       553,120  

            วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       27,000  0.00 0.00 0.00        5,000  0.00          5,000  

รวมค่ำวัสดุ     513,600      500,953      519,096    543,411.02      642,920  -13.19     558,120  

รวมงบด ำเนินกำร     683,126      729,642      729,105        873,085   1,115,520  -12.17     979,720  

     งบเงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุน               
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อุดหนุนส่วนราชการ     636,910      623,995      627,900     1,034,000   1,034,000  0.00     914,000  

รวมเงินอุดหนุน     636,910      623,995      627,900     1,034,000   1,034,000  0.00     914,000  

รวมงบเงินอุดหนุน                       636,910      623,995      627,900     1,034,000   1,034,000  0.00     914,000  

รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ                    1,320,036   1,353,637   1,357,005     1,907,085   2,149,520  13.51    1,893,720  

รวมแผนงำนกำรศึกษำ                    1,648,647   1,846,055   1,805,044     2,709,977   3,659,640  8.42    3,967,620  

แผนงำนสำธำรณสุข               

งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข               

     งบบุคลำกร               

      เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)              

            เงินเดือนพนักงาน     136,380      148,620      160,140        213,276      233,280  13.37       264,480  

            เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน        6,000         1,800           392           3,270        18,000  -100.00              -    

            เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00         42,000        42,000  0.00         42,000  

            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00       20,292        64,080          25,320      108,000  15.56       124,800  

            เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0.00       13,908        43,920          36,600        18,000  0.00         18,000  

รวมหมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)     142,380      184,650      268,532        320,466      419,280  7.16     449,280  

รวมงบบุคคลำกร     142,380      184,650      268,532        320,466      419,280  7.16     449,280  

     งบด ำเนินกำร               

     ค่ำตอบแทน               

           ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00       39,480  0.00         82,881        75,000  -73.33        20,000  
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          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00        5,000  -80.00          1,000  

รวมค่ำตอบแทน 0.00      39,480         3,670         82,881       80,000  -73.75        21,000  

     ค่ำใช้สอย               

              รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00           960  0.00 0.00       10,000  220.00         32,000  

              รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

              

                   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00          1,920        40,000  -75.00         10,000  

                   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00          1,500        10,000  0.00         10,000  

รวมค่ำใช้สอย 0.00          960  0.00          3,420       60,000  -13.33        52,000  

     ค่ำวัสดุ               

             วัสดุส านักงาน 0.00 0.00 0.00         12,000        12,000  0.00         12,000  

             วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00        3,600  0.00         10,000        10,000  -50.00          5,000  

รวมค่ำวัสดุ 0.00        3,600  0.00        22,000       22,000  -22.73        17,000  

รวมงบด ำเนินกำร 0.00      44,040         3,670        108,301      162,000  -44.44        90,000  

    งบลงทุน               

    ค่ำครภุัณฑ์               

รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00        4,900  -100.00 0.00 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00        4,900  -100.00 0.00 

     งบเงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุน               
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อุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00       10,000  0.00         10,000  

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00      10,000  0.00        10,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00      10,000  0.00        10,000  

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข     142,380      228,690      272,202        428,767      596,180  -7.87     549,280  

งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น               

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำใช้สอย               

           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            107,360        

                 โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก       67,887        71,450        65,310          79,505        95,000  5.26       100,000  

                 โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า      25,600        29,975        18,950          29,995        30,000  -66.67         10,000  

                 โครงการณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 0.00 0.00        4,070  0.00 0.00 100.00         10,000  

                 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในชุมชน 

      12,667  0.00 0.00          1,440        30,000  0.00         30,000  

                 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาแกนน าสร้าง
เสริมสุขภาพ ประจ าปี 2559 

      90,000      100,000      100,000  0.00     150,000  33.33       200,000  

รวมค่ำใช้สอย     202,529      201,425      209,210        218,300      330,000  6.06     350,000  

รวมงบด ำเนินงำน     202,529      201,425      209,210        218,300      330,000  6.06     350,000  

     งบเงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุน               

อุดหนุนส่วนราชการ       20,000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       73,000        70,000       70,000        105,000      105,000  -50.00         52,500  

รวมเงินอุดหนุน      93,000       70,000       70,000        105,000      105,000  -50.00        52,500  

รวมงบเงินอุดหนุน                        93,000       70,000       70,000        105,000      105,000  -50.00        52,500  

รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอ่ืน                       295,529      271,425      279,210        323,300      435,000  -7.47     402,500  

รวมแผนงำนสำธำรณสุข                     437,909      500,115      551,412        752,067   1,031,180  -7.70     951,780  

แผนงำนเคหะและชุมชน               

งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               

     งบบุคลำกร               

      เงินเดือน(ฝ่ำยประจ ำ)               

            เงินเดือนพนักงาน     279,560      501,780      536,755        671,283      715,000  9.09       780,000  

            เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน       14,320         9,690            270  0.00 0.00 0.00 0.00 

            เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00       19,016          42,000        42,000  0.00         42,000  

            ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง       69,410        75,240      102,820        175,900      220,800  8.70       240,000  

            เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง       28,990        34,050        46,405          61,700        36,000  0.00         36,000  

รวมหมวดเงินเดือน  (ฝ่ำยประจ ำ)     392,280      564,330      705,266        950,883   1,013,800  8.31    1,098,000  

รวมงบบุคคลำกร     392,280      564,330      705,266        950,883   1,013,800  8.31    1,098,000  

     งบด ำเนินกำร               

     คำ่ตอบแทน               

          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00     108,990  0.00       178,524      100,000  -60.00         40,000  
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          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00        5,000  -80.00          1,000  

          ค่าเช่าบ้าน 0.00       32,400        36,000          36,000        36,000  0.00         36,000  

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00        3,874         3,874           3,639        10,000  50.00         15,000  

          เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล       12,664         9,089          7,610  0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมค่ำตอบแทน      12,664      154,353       47,484        218,163      151,000  -39.07        92,000  

     ค่ำใช้สอย               

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึง่บริการ 0.00       10,650        15,840          20,100        60,000  48.33         89,000  

         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

              

                 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00        4,910         5,374           5,288        20,000  0.00         20,000  

                 รายจ่ายเพื่อรังวัดที่ดิน        3,600  0.00 0.00          8,725        10,000  0.00         10,000  

       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน     195,775      395,000      238,340    462,100.95      500,000  6.80       534,000  

รวมค่ำใช้สอย     199,375      410,560      259,554    496,213.95      590,000  10.68     653,000  

     ค่ำวัสดุ               

วัสดุส านักงาน        8,118         7,100         8,600           9,915        10,000  0.00         10,000  

วัสดุก่อสร้าง     161,085        35,740        97,161        141,320      150,000  0.00       150,000  

                   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00          6,950        50,000  100.00       100,000  

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00        8,170          10,000        10,000  0.00         10,000  

          วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00       10,100         3,500  0.00       15,000  0.00         15,000  

รวมค่ำวัสดุ     174,903       52,940      117,431        168,185      235,000  21.28     285,000  
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     ค่ำสำธำรณูปโภค               

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 0.00      12,000  0.00         12,000  

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 0.00 0.00 0.00 0.00      12,000  0.00        12,000  

รวมงบด ำเนินกำร     386,942      617,853      424,469        882,562      988,000  5.47    1,042,000  

     งบเงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุน               

อุดหนุนส่วนราชการ       20,000  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์       73,000        70,000        70,000  0.00     105,000  100.00       291,000  

รวมเงินอุดหนุน      93,000       70,000       70,000  0.00     105,000  100.00     291,000  

รวมงบเงินอุดหนุน                        93,000       70,000       70,000  0.00     105,000  100.00     291,000  

     งบลงทุน               

     ค่ำครภุัณฑ์      24,600       14,200      235,395         41,490      841,500      

          ครุภัณฑ์ส านักงาน               

                  ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00          5,000  

          ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               

                 ชุดทดสอบคอนกรีต (SLUMP TEST) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00          6,500  

                  แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00          8,500  

          ครุภัณฑ์ส ารวจ               

                 กล้องวัดมุม (ELECTRONICS THEODOLITE) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         80,000  

                 เครื่องส ารวจพิกัดดาวเทียมแบบพกพา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         25,000  
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                 ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         10,000  

รวมค่ำครุภัณฑ์      24,600       14,200      235,395         41,490      841,500  -83.96     135,000  

รวมงบลงทุน      24,600       14,200      235,395         41,490      841,500  -83.96     135,000  

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     896,822   1,266,383   1,435,130     1,874,935   2,843,300  -9.75    2,566,000  

งำนไฟฟ้ำถนน               

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำวัสดุ               

                 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ        5,700        49,835        49,601          35,300        50,000  40.00         70,000  

รวมค่ำวัสดุ        5,700       49,835       49,601         35,300       50,000  40.00        70,000  

     ค่ำครภุัณฑ์               

          รวมค่ำครุภัณฑ์               

        รวมงบด ำเนินกำร        5,700       49,835       49,601  0.00      50,000  -100.00 0.00 

     งบลงทุน                    -          

     ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง               

          ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   1,550,700    1,450,000    1,210,500      1,072,500      900,000      

                โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยประปา- 
หนองขาม    บ้านหนองไผ่ ม.1 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         99,000  

                โครงการวางท่อระบายน้ าถนนดินซอยป่าช้า 
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1     

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         51,000  
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                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านคูเมือง  หมู่ที่ 2                

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         99,000  

                โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโกรกคันทรง
บ้านคูเมือง หมู่ที่ 2   

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         51,000  

                โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         99,000  

                โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยโคจร  หมู่ที่ 5       

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         80,000  

                โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านตาโอ- 
วัดเมืองทอง   บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         55,000  

                โครงการวางท่อเมนท์ประปาโนนวัด  
บ้านเมืองทอง  หมู่ที่ 6        

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         95,000  

                โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนิคม   
บ้านหนองโบสถ์   หมู่ที่ 7    

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         99,000  

                โครงการซ่อมแซมท่อเมนท์ประปา 
บ้านหนองโบสถ์  หมู่ที่ 7       

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         51,000  

                โครงการก่อสร้างอาคารเครื่องเล่นเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00       192,000  

                โครงการซ่อมแซมที่ท าการ อบต.เมืองเกษตร    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00       520,000  

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  1,550,700   1,450,000  1,210,500     1,072,500      900,000  65.67    1,491,000  

                   รวมงบลงทุน  1,550,700   1,450,000   1,210,500     1,072,500      900,000  65.67    1,491,000  

                  รวมงบงำนไฟฟ้ำถนน  1,556,400   1,499,835   1,260,101     1,072,500      950,000  64.32    1,561,000  
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งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำใช้สอย               

รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00      10,000  -100.00 0.00 

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 0.00 0.00      10,000  -100.00 0.00 

รวมงำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 0.00 0.00      10,000  -100.00 0.00 

รวมแผนงำนเคหะและชุมชน  2,453,222   2,766,218   2,695,231     2,947,435   3,803,300  7.62    4,093,000  

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน               

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน               

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำใช้สอย               

             รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

            233,535      280,000      

                    โครงการ อบต.เมืองเกษตร  เคลื่อนที่แบบ
บูรณาการ 

       2,000        10,000         7,360          10,000        14,000  0.00         14,000  

                    โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพ่ือมีรายได้
ระหว่างปิดภาคเรียน ภายใต้การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิง
บูรณาการ 

      40,000        44,800        42,360          36,360        50,000  0.00         50,000  

                    โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      28,695         1,200         9,803           9,295        20,000  -50.00         10,000  
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                    โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และการ
ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

      26,200      222,050      187,800           9,675        30,000  0.00         30,000  

                     โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         30,000  

                     โครงการพลังชุมชนลดภาวะโลกร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00       15,000  0.00         15,000  

                     โครงการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         50,000  

รวมค่ำใช้สอย     232,165      315,358      256,703        298,865      409,000  -51.34     199,000  

รวมงบด ำเนินงำน     232,165      315,358      256,703        298,865      409,000  -51.34     199,000  

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน     232,165      315,358      256,703        298,865      409,000  -51.34     199,000  

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน     232,165      315,358      256,703        298,865      409,000  -51.34     199,000  

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร               

งำนกีฬำและนันทนำกำร              50,000        

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำใช้สอย               

            รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

              

                   โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเกษตรเกมส์ 
ต้านยาเสพติด 

    108,800      107,600      110,815        126,735      150,000  0.00       150,000  

                   โครงการส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์วันท้องถิ่นไทยต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

0.00 0.00 0.00         36,350        50,000  0.00         50,000  
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                   โครงการติดตั้งโครงตาข่ายเพ่ือติดตั้งป้ายข้าง
สนามฟุตซอลและโครงตาข่ายกั้นฟุตบอล 2 ข้างสนามฟุตซอล 
อบต.เมืองเกษตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00       100,000  

รวมค่ำใช้สอย     108,800      107,600      110,815        163,085      200,000  50.00     300,000  

     ค่ำวัสดุ               

            วัสดุกีฬา       51,750        52,467        52,488          52,500        52,500  -100.00 0.00 

รวมค่ำวัสดุ      51,750       52,467       52,488         52,500       52,500  -100.00 0.00 

รวมงบด ำเนินงำน     160,550      160,067      163,303        215,585      252,500  18.81     300,000  

     งบลงทุน               

     ค่ำครภุัณฑ์               

          ครุภัณฑ์กีฬา               

               โต๊ะเทเบิลเทนนิส 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         10,000  

รวมค่ำครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         10,000  

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         10,000  

รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร     160,550      160,067      163,303        215,585      252,500  22.77     310,000  

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น               

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำใช้สอย               

           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

               8,160        
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                     โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมร าโทน ในงาน
บวงสรวงท่านท้าวสุรนารี 

     13,500        24,100         9,880          13,490        35,000  0.00         35,000  

                     โครงการส่งเสริมกิจกรรม/วันส าคัญทางพุทธ
ศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันพระ 

0.00        4,360  0.00 0.00       20,000  0.00         20,000  

                     โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบสาน
วัฒนธรรมไทยรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ 

      44,500  0.00       47,040          53,630        70,000  0.00         50,000  

รวมค่ำใช้สอย      58,000       28,460       56,920         75,280      125,000  -16.00      105,000  

รวมงบด ำเนินงำน      58,000       28,460       56,920         75,280      125,000  -16.00     105,000  

     งบเงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุน               

อุดหนุนส่วนราชการ       80,000      100,000      110,000          10,000        15,000  0.00         15,000  

รวมเงินอุดหนุน      80,000      100,000      110,000         10,000       15,000  0.00        15,000  

รวมงบเงินอุดหนุน                        80,000      100,000      110,000         10,000       15,000  0.00        15,000  

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น     138,000      128,460      166,920         85,280      140,000  -14.29     120,000  

งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว               

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำใช้สอย               

         รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
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                   โครงการจัดงานวันพริกและของดีอ าเภอ 
ขามสะแกแสง ประจ าปี  2559 

    175,000      210,000      200,000        200,000      230,000  0.00       230,000  

รวมค่ำใช้สอย    175,000     210,000      200,000        200,000      230,000  0.00     230,000  

รวมงบด ำเนินงำน     175,000      210,000      200,000        200,000      230,000  0.00     230,000  

     งบเงินอุดหนุน               

     เงินอุดหนุน               

อุดหนุนส่วนราชการ       30,000        30,000        30,000          30,000        30,000  0.00         30,000  

รวมเงินอุดหนุน      30,000       30,000       30,000         30,000       30,000  0.00        30,000  

รวมงบเงินอุดหนุน                        30,000       30,000       30,000         30,000       30,000  0.00        30,000  

รวมงำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว     205,000      240,000      230,000        230,000      260,000  0.00     260,000  

รวมแผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร     503,550      528,527      560,223        580,865      652,500  5.75      690,000  

แผนงำนกำรเกษตร               

งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้               

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำใช้สอย               

           รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 

               2,550        35,000      

                      โครงการบ้านสวย เมืองสุข เทิดไท้องค์ราชัน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         20,000  

                      โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันส าคัญต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         10,000  

                      โครงการตกแต่งสวนหย่อมหน้าที่ท าการ 
อบต.เมืองเกษตร 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00          5,000  
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รวมค่ำใช้สอย 0.00 0.00 0.00          2,550       35,000  0.00        35,000  

     ค่ำวัสดุ               

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00         10,000  

รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00        10,000  

รวมงบด ำเนินงำน 0.00 0.00 0.00          2,550       35,000  28.57        45,000  

รวมงำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 0.00 0.00 0.00          2,550       35,000  28.57        45,000  

รวมแผนงำนกำรเกษตร 0.00 0.00 0.00          2,550       35,000  28.57        45,000  

แผนงำนกำรพำณิชย์               

งำนกิจกำรประปำ               

     งบด ำเนินงำน               

     ค่ำวัสดุ               

                  วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00         27,020        50,000  0.00         50,000  

รวมค่ำวัสดุ 0.00 0.00 0.00        27,020        50,000  0.00         50,000  

     ค่ำสำธำรณูปโภค               

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00      6,289.45        60,000  0.00         60,000  

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 0.00 0.00 0.00          6,289       60,000  0.00        60,000  

รวมงบด ำเนินงำน                   0.00 0.00 0.00    33,309.45      110,000  0.00     110,000  

รวมงำนงำนกิจกำรประปำ 0.00 0.00 0.00    33,309.45      110,000  0.00     110,000  

รวมแผนงำนกำรพำณิชย์ 0.00 0.00 0.00    33,309.45      110,000  0.00     110,000  

แผนงำนงบกลำง               
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งบกลำง               

     งบกลำง               

     งบกลำง               

            เงินสมทบกองทุนประกันสังคม      74,204       59,007       73,254         61,870       75,000  8.51        81,385  

            เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์        7,000       12,000       12,000         12,000       12,000  0.00        12,000  

            ส ารองจ่าย     131,340      135,147         4,099        128,440      242,920  64.66     400,000  

            รายจ่ายตามข้อผูกพัน    136,552      102,816      130,256        105,235       65,000  38.46        90,000  

รวมงบกลำง     349,096      308,970      219,609        307,545      394,920  47.72     583,385  

     บ ำเหน็จ/บ ำนำญ               

เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

      83,000        92,000        95,500        120,000      128,900  8.61       140,000  

รวมบ ำเหน็จ/บ ำนำญ      83,000       92,000       95,500        120,000      128,900  8.61     140,000  

รวมงบกลำง                      432,096     400,970      315,109        427,545      523,820  38.10     723,385  

รวมแผนงำนงบกลำง     432,096      400,970      315,109        427,545      523,820  38.10     723,385  

รวมทุกแผนงำน 10,984,651  11,882,027  11,968,197    15,419,207  18,590,000  4.90 19,500,000  
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รำยงำนรำยละเอยีดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.  2559 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง    จังหวัดนครรำชสีมำ 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น 19,500,000    บำท  จ่ำยจำกรำยได้จัดเก็บเอง หมวดภำษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 

งำนบริหำรงำนทั่วไป ( 00111) รวม 6,529,655 บำท 
     งบบุคลำกร รวม 4,551,060 บำท 
          เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 2,052,720 บำท 
          เงินเดือน  นายก / รองนายก   จ านวน 514,080 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตราเดือนละ  20,400  

บาท จ านวน 12 เดือน  เงินเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล อัตรา
เดื อ น ล ะ   1 1 ,2 2 0  บ าท  จ าน วน  1 2  เดื อ น   (จ า น ว น   2   ค น )            
(ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก / รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

อัตราเดือนละ 1,750 บาท  จ านวน  12  เดือน    เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ 880บาท  จ านวน  
12  เดือน  (จ านวน  2  คน)    

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายก / รองนายก จ านวน 42,120 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

อัตราเดือนละ 1,750 บาท  จ านวน  12  เดือน    เงินค่าตอบแทนพิเศษรอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  อัตราเดือนละ 880บาท  จ านวน  12  เดือน  
(จ านวน  2  คน)    

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จ านวน 86,400 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่  เลขานุการนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบล  อัตราเดือนละ  7,200  บาท  จ านวน  12  เดือน 
 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าตอบแทนสมาชิกสภา  อปท. จ านวน 1,368,000 บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา 
เลขานุการสภาและสมาชิกสภา (กรณี อบต.มีรายได้เกิน 10 -25 ล้านบาท) 
ดังนี้ 
- ประธานสภา อบต.  อัตราเดือนละ  11,220 บาท     
- รองประธานสภา อัตราเดือนละ  9,180  บาท    
- สมาชิกสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท   
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- เลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท 
 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

          เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,498,340 บำท 
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,676,520 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจ าปีปลัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบลสังกัดส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน  6  ต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลังสามปี 

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงาน จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ส าหรับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  

และพนักงานส่วนต าบลเมืองเกษตร  ได้แก่ เงินตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ 
และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ  (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 176,400 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับผู้บริหาร 

ต าแหน่งนักบริหารงาน อบต. เดือนละ  11,200  บาท หัวหน้าส านักงานปลัด 
อบต.  เดือนละ  3,500  บาท/เดือน    จ านวน  12  เดือน     

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 565,840 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส านักงานปลัด ตามกรอบอัตราก าลัง  
อบต.เมืองเกษตร  จ านวน  4 อัตรา 

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง จ านวน 69,580 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินที่จ่ายเพ่ิมเป็นค่าตอบแทน

พิเศษและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
               เมืองเกษตร 
 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   

     งบด ำเนินกำร รวม 1,908,795 บำท 
          ค่ำตอบแทน รวม 496,615 บำท 
          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน 454,615 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
               - เงินตอบแทนรางวัลกรรมการสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก

พนักงานส่วนต าบล   เพ่ือจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบแข่งขัน  สอบ
คัดเลือก หรือคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  ตั้งไว้   
20,000  บาท 
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- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน สาหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจาปี) เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
คร ูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองเกษตร   ตั้งไว้  50,000  บาท 
- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา 

ท้องถิ่น  ตั้งไว้  384,615  บาท 
   (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองเกษตรที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร ที่ได้รับ

ตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 5,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล 
               เมืองเกษตร ที่ได้รับตามสิทธิ  
 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่ำใช้สอย รวม 901,500 บำท 
          รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 332,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  
ค่าเช่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาเผยแพร่   (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้ง
ประปา   ค่าติดตั้งโทรศัพท์   ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ  ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ  เช่น จ้างเหมาท าความสะอาด อบต. ค่าจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัย  อบต.    ค่าบริการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ อบต. 
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย  ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์  
ค่าเช่าพื้นที่ให้บริการเว็ปไซต์ (โดเมนเนม)   

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  182,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป  
150,000  บาท 

   

          รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 69,500 บาท 
                 -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  
                    หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน   
                    ตั้งไว้  24,500  บาท  
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                 -  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ 
                    คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย 
                    หรือตามระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย 
                    ตั้งไว้  30,000  บาท 
                -  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพวงมาลัย 
                   ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลาในงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น  
                   งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา,งานวันปิยมหาราช,วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ 
                    ตั้งไว้  15,000  บาท 
          (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03) 
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ฯลฯ ส าหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สามปี (2559-2561)  หน้า  115  ข้อ  1   (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

            โครงกำรกิจกรรม  5  ส. 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรม  5 ส.  ฯลฯ  เช่นค่าวิทยากร  ค่าวัสดุ

อุปกรณ์  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง  - เครื่องดื่ม  ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่
จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  หน้า  44  ข้อ   3 

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
 
 
 

จ านวน 

 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
บาท 

          โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนและ
ประโยชน์สุขของประชำชน 

จ านวน 250,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 
ศึกษา ดูงานทั้งในประเทศและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวเนื่องของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร พนักงานส่วนต าบล 

                ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรและ 
                ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องบรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  หน้า  115  ข้อ   2 
 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 180,000 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  

70,000 บาท 

   

          โครงกำรจัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำท้องถิ่น จ านวน 90,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรณีครบวาระหรือสิ้นสุดสมาชิกภาพ   เช่น 
ค่าเครื่องเขียน  แบบพิมพ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนกรรมการ 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นและเข้ากับหมวดค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  หน้า  108  ข้อ   3 

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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          โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์รวมข่ำวสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ อปท.     
ระดับอ ำเภอ       

จ านวน 20,000 บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานภายในศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ     
จัดจ้างตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
ระดับอ าเภอ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  บรรจุอยู่ในแผนฯ          
(2559-2561)  หน้า  115  ข้อ   3 

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

           ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท วัสดุ  ครุภัณฑ์ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  รถยนต์  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพริ้นเตอร์  
เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องโรเนียว  รถจักรยานยนต์  ตู้โต๊ะ  เครื่องมัลติมิเดีย
โปรเจคเตอร์  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ  และค่าบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้ตามปกติ 

               (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 70,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป   
               30,000  บาท          
    

 
 
 
 
 
จ านวน 

 
 
 
 
 
   100,000 
 

 
 
 
 
 
บาท 
 

          ค่ำวัสดุ รวม 255,680 บำท 
          วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  
กระดาษคาร์บอน   ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม   สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ   แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้าง
พิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ 
กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์ แผนที่ แผงปิดประกาศ กระดานด ารวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร  
หรือแผ่นป้ายต่างๆ  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน กุญแจ ฯลฯ  
พระบรมฉายาลักษณ์   พระพุทธรูป  พระบรมรูปจ าลอง  ฯลฯ  รวมถึงสิ่งของ
ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท    

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 13,680 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น 
หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ, 
เครื่องรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน 
หม้อแปลงไฟฟ้า ล าโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ รวมถึงสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000  บาท 
(ส านักงานปลัด) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 5,000 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป  
8,680  บาท  
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          วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 15,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ  ที่ เป็นวัสดุโดยสภาพ  ที่

จ าเป็นต้องใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร   เช่น แปรง 
ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างจาน น้ ายาเช็ดกระจก  
ฟองน้ าล้างจาน พรมเช็ดเท้า กระติกน้ าร้อน กระติกน้ าแข็ง ฯลฯ รวมถึงสิ่งของ
ที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 40,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น 

แบตเตอรี่  ยางนอก  ยางใน  สายไมล์ เพลา  ตลับลูกปืน น้ ามันเบรก หัวเทียน 
ไขควง น็อตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อน้ ารถยนต์ กันชนรถยนต์  
เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน  

               คีมล็อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร 
ฯลฯ รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด 

               ไม่เกิน 5,000 บาท   
             (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

          วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง  
น้ ามันก๊าด ถ่าน  น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ฯลฯ ส าหรับใช้กับรถยนต์, 
รถจักรยานยนต์ เครื่องตัดหญ้า และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของ อบต. ที่ใช้ 
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรือท่ียืมจากหน่วยงานอื่นๆ   (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 50,000 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป  50,000  บาท 

   

          วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น 
แบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป ถ่าน  แฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์ แถบบันทึกเสียง
หรือภาพ   (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) พู่กันและสี  ฟิล์ม  เมมโมรี่การ์ด  
ฟิล์มสไลด์  รูปสีหรือขาวด าที่ได้จากการล้าง  อัด  ขยาย ขาตั้งกล้อง  ขาตั้ง-
เขียนภาพ  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปฯลฯ  และค่าใช้จ่ายในการจัดท าวีซีดี
บันทึกภาพผลงานการด าเนินการต่าง  ๆ       ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเกษตร รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อ
ชุดไม่เกิน 5,000 บาท  

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

          วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 32,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น อุปกรณ์

บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์  หมึกเติมเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด 
เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
ฯลฯ รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
5,000 บาท ที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์  ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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          ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 255,000 บำท 
          ค่าไฟฟ้า จ านวน 200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล     และอาคาร
ที่อยู่ในการควบคุมของ อบต.เมืองเกษตร    

(ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  180,000 บาท  เงินอุดหนุนทั่วไป 

20,000  บาท     

   

          ค่าไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  รวมถึง   ค่าวัสดุและบริการต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง   

(ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต   และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ  เช่น  
ค่าเคเบิ้ลทีวี   ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าบริการทางโทรคมนาคมและให้
หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2559-2561) หน้า 96 ข้อ 1  (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   

     งบลงทุน รวม 39,800 บำท 
          ค่ำครุภัณฑ์ 
          ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
                เก้ำอ้ีฟังค ำบรรยำยโครงขำเหล็กชุบโครเมียมที่รองนั่งและพนักพิงบุนวม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีฟังค าบรรยายโครงขาเหล็กชุบโครเมียมที่รองนั่งและ
พนักพิงบุนวม   จ านวน  50  ตัว  ๆ ละ  490  บาท  รวมเป็นเงิน  24,500  
บาท   เนื่องจากไม่มีก าหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์    ตั้งตามราคาตลาด  
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท. 0808.2/ว1989  ลว.  22  มิ.ย.  2552  
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 111 ข้อ 4  (ส านักงาน
ปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

            ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รวม 
 

จ านวน 

39,800 
 

24,500 

บำท 
 
บำท 

                เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขำวด ำ  
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด  
                LED ขาวด า  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Inteface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า  1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4 ,Letter,Legal และ Custom  โดยมีถาดใส่กระดาษ

ได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250  แผ่น  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเกษตร  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561) 
หน้า 111 ข้อ 4    (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

           ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ 
                เครื่องขยำยเสียงเคลื่อนที่แบบลำกจูง  พร้อมอุปกรณ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง  พร้อมอุปกรณ์     
จ านวน  1 ชุด       เนื่องจากไม่มีก าหนดในมาตรฐานครุภัณฑ์    ตั้งตามราคา
ตลาด  (หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท. 0808.2/ว1989  ลว.  22  มิ .ย.  
2552  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559-2561) หน้า 111 ข้อ 4  
(ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

 

 
 
 

จ านวน 

 
 
 

8,000 

 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 

   รำยจ่ำยอ่ืน รวม 20,000 บำท 
          ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อศึกษำ วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนำระบบต่ำงๆ ซึ่งมิใช่เพื่อ     
          กำรจัดหำหรือปรับปรุงค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือสิ่งก่อสร้ำง  

จ านวน  20,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง  เพ่ือ
เป็นผู้ด าเนินการศึกษาวิจัยระบบการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองเกษตร รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรก าหนด 
บรรจุอยู่ ในแผน พัฒ นาสามปี   (พ .ศ . 2559 -2561) หน้ า  109 ข้ อ  4    
(ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
   

   

     งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บำท 
          เงินอุดหนุน รวม 10,000 บำท 
          อุดหนุนโครงกำรจัดงำนรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษำ  5  ธันวำ  มหำรำช” 

(วันพ่อแห่งชำติ) ประจ ำปีงบประมำณ  2559  ให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ
ขำมสะแกแสง   

จ านวน  10,000  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี เช่น  วันเฉลิมฉลอง
เนื่องในงานวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล -
อดุลยเดช    ที่คนไทยปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี   บรรจุอยู่ใน
แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ปี     (พ .ศ .  2 5 5 9 -2 5 6 1 ) ห น้ า  1 0 7   ข้ อ  2                 
(ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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  งำนบริหำรงำนคลัง             รวม             2,046,560    บำท 

งบบุคลากร              รวม              1,526,560    บาท 
 เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)            รวม             1,526,560     บาท 

 เงินเดือนพนักงาน         จ านวน        1,136,040     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 
 ส่วนต าบลสังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบล 
 (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงาน                  จ านวน        10,000     บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
 เมอืงเกษตร  ได้แก่  เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
 เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  เงินตอบแทนพิเศษ  เงินเพ่ิม 
 ตามคุณวุฒิ  และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ 
 (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
เงินประจ าต าแหน่ง            จ านวน   42,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับผู้บริหาร  ต าแหน่ง 
 ผู้อ านวยการกองคลัง  เดือนละ 3,500  บาท/เดือน  จ านวน 

12 เดือน 
(กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า            จ านวน      196,080      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า  สังกัดกองคลัง อบต. 
 เมืองเกษตร  จ านวน  1  อัตรา 
 (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่าจ้างพนักงานจ้าง             จ านวน  118,440      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ 
 พนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกองคลัง  อบต.เมืองเกษตร 
 (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง             จ านวน    24,000      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินที่จ่ายเพ่ิม 
 เป็นค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพิ่มอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง 
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 
 (กองคลัง)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบด ำเนินกำร       รวม  520,000    บำท 
 ค่ำตอบแทน      รวม  126,000    บำท 
 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์   จ านวน    90,000    บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
  แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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- เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
ได้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่ได้รับแต่งตั้งร่วมเป็นคณะ 
กรรมการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ตั้งไว้  40,000 บาท 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน  ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)  เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองเกษตร   ตั้งไว้  50,000  บาท 
(กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    จ านวน     1,000    บาท 
เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรที่มาปฏิบัติงาน 
นอกเวลาราชการ 
(กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ค่าเช่าบ้าน       จ านวน   30,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลเมืองเกษตร  ที่ได้รับสิทธิตามระเบียบกระทรวง 
 มหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 
(กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      จ านวน    5,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายให้แก่ผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลเมืองเกษตร  ที่ได้รับตามสิทธิ 

(กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ค่ำใช้สอย       รวม  314,000     บำท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ    จ านวน  124,000      บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ  ได้แก่ 
 จัดพิมพ์   เข้าเล่มเอกสาร  เอกสารงบประมาณ 
 และงานตามนโยบายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 
 ค่าซักฟอก  ค่าตักสิ่งปฏิกูล  ค่าระวาง  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ 
 (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03)  
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    จ านวน    20,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก 
 ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ  ส าหรับการเดินทางไปราชการ 
 ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
 ส่วนต าบลเมืองเกษตร  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
        หน้า  115  ข้อ 1 
 (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  จ านวน  150,000    บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและ 
 ทะเบียนทรัพย์สิน  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 
        หน้า  110  ข้อ 2 
  (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  100,000  บาท   ตั้งจ่ายจาก 
 เงินอุดหนุนทั่วไป   50,000   บาท 
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    จ านวน    20,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท 
 วัสดุ  ครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น  รถยนต์ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพริ้นเตอร์  เครื่องถ่ายเอกสาร   
 เครือ่งโรเนียว  รถจักรยานยนต์  ตู้  โต๊ะ  เครื่องมัลติมิเดีย 
 โปรเจคเตอร์   เครื่องตัดหญ้า  เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ   
 และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
ค่ำวัสดุ       รวม  80,000     บำท 
วัสดุส านักงาน      จ านวน  50,000     บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุ 
 โดยสภาพ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  หมึก 
 ไม้บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เทป  พี วี ซี แบบใส 
 กระดาษ  คาร์บอน  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุดบัญชี 
 สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ 
 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์   ของใช้ในการบบรรจุ 
 หีบห่อ  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ  แผนที่  แผงปิด 
 ประกาศ  กระดานด ารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชื่อ 
 ส านักงาน  หรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้าย 
 ต่าง ๆ ฯลฯ รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคา 
 ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000  บาท 
 (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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วัสดุคอมพิวเตอร์       จ านวน  30,000    บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย 
 สภาพ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ 
 เครื่องพิมพ์  หมึกเติมเครื่องพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
 20,000  บาท  ฯลฯ  รวมถึงสิ่งของ  ที่มีลักษณะคงทนถาวร 
 และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000 บาทที่ไม่ได้ 
 ระบุไว้ในมาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของ 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (กองคลัง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00120) 

งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน(00121)  รวม 40,000 บำท 
     งบด ำเนินกำร รวม 40,000 บำท 
          ค่ำใช้สอย รวม 40,000 บำท 
       รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน(03) 
         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
 

จ านวน 

 
 

40,000 

 
 
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ฯลฯ ส าหรับการเดินทางไป
ราชการของ สมาชิก อปพร.ที่เดินทางไปราชการ อบรม 
ตามค าสั่งของผู้อ านวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (2558-2560)  
หน้า  40  ข้อ  1 

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

   

งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) รวม 70,000 บำท 
     งบด ำเนินกำร รวม 70,000 บำท 
          ค่ำใช้สอย รวม 60,000 บำท 
          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน(03) 
          โครงกำรป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน 

 
 

จ านวน 

 
 

10,000 

 
 
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการในช่วง
เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ ฯลฯ เช่น ค่าป้าย-
ประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนอปพร. ที่ ได้ รับค าสั่ ง
ปฏิบัติงานนอกศูนย์ฯ  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับโครงการนี้   บรรจุอยู่ ในแผนฯ (2559 - 2561)  
หน้า  41  ข้อ  3 

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    5,000 บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  5,000 บาท 

   

         โครงกำรฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน        จ านวน 50,000 บาท 
เพ่ื อจ่ ายเป็ นค่ าใช้จ่ ายในการด าเนินการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ฯลฯ เช่น ค่าวิทยากร   
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 
ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้บรรจุอยู่
ในแผนฯ (2559 - 2561)  หน้า  41  ข้อ  4 
(ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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          ค่ำวัสดุ รวม 10,000 บำท 
          วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ เครื่องดับ เพลิง   เช่น   
เครื่องดับเพลิง    น้ ายาดับเพลิงเคมี   รวมถึงวัสดุอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 
2561)  หน้า 40  ข้อ 2 

 (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงำนกำรศึกษำ 
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 2,073,900 บำท 
     งบบุคลำกร รวม      560,000 บำท 
          เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม      560,000 บำท 
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 300,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือน และ

พนักงานส่วนต าบลสังกัดส่วนการศึกษาฯ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน  2   ต าแหน่ง   

 (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
          เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงาน 

 
 
 
 

จ านวน 

 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
บาท 

                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ส าหรับพนักงานส่วนต าบล
เมืองเกษตร  ได้แก่ เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว เงินตอบแทนพิเศษ เงินเพิ่ม
ตามคุณวุฒิ และเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ  

 (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
         เงินประจ าต าแหน่ง 

 
 
 
 
 

จ านวน 

 
 
 
 
 

42,000 

 
 
 
 
 
บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา    
               เดือนละ  3,500  บาท  จ านวน  12  เดือน 
               (ส่วนการศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

   

         ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 150,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ

พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  อบต.เมืองเกษตร    

 (ส่วนการศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000                 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินที่จ่าย

เพ่ิมเป็นค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมอ่ืน  ๆ ให้แก่
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

 (ส่วนการศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

 

   

     งบด ำเนินกำร รวม  1,036,800       บำท 
          ค่ำตอบแทน รวม      87,000           บำท 
          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน      50,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น 
               ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
                 - เงินตอบแทนรางวัลกรรมการสอบแข่งขัน  สอบ

คัดเลือกหรือคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล   เพ่ือจ่าย
ให้แก่คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
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- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เพ่ือจ่าย
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเกษตร 

   (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  

 (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองเกษตร  ที่ ได้ รับตามสิทธิ  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  

 (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่ำใช้สอย รวม 774,800 บำท 
          รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 466,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ 
จัด พิมพ์  เข้ า เล่ ม เอกสารแผน การศึกษา เอกสาร
งบประมาณ และงานตามนโยบายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ค่าเย็บ 
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวาง ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ค่าบริการในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ อบต. 
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าบริการวางระบบโทรศัพท์
ภายในส านักงาน อบต.  ค่าประกันภัยยานพาหนะ 
ค่าจ้างเหมาแรงงานฯลฯ  

 (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
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          รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 244,800 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ   ของ  อบต.   
เช่น   ค่ารับรอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสารและค่าบริการ ในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน  
เยี่ยมหรือ ทัศนศึกษาดูงาน หรือ   การประชุมสภา
ท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการที่
ได้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  0808.4/ว1956  ลงวันที่  
10  มิถุนายน  2547  และค่าใช้จ่ ายในการจัดซื้อ
พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลาใน
งานงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่นงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ,
งานวันปิยมหาราช,วันแม่แห่งชาติฯลฯ (ส่วนการศึกษา)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน (03) 

   

          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าลงทะเบียนในการ
อบรมสัมมนา  ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ฯลฯ ส าหรับการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเกษตร บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  
หน้า 115 ข้อ 1 (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 54,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ประเภท  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพริ้นเตอร์  
เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องโรเนียว  รถจักยานยนต์ ตู้ 
โต๊ะ  เครื่องมัลติมิ เดียโปรเจคเตอร์ เครื่องตัดหญ้ า  
เครื่องปรับอากาศฯลฯ  และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้ใช้งานได้ตามปกติ 

 (ส่วนการศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      

   

          ค่ำวัสดุ รวม 100,000 บำท 
          วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ 
หมึก  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  
กระดาษคาร์บอน   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี 
สมุดประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ 
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สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุ
หีบห่อ   เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผนที่ 
แผงปิดประกาศ กระดานด ารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด 
แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงานหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  รวมถึงสิ่งของที่มี
ลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่
เกิน 5,000 บาท (ส่วนการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

          วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ที่เป็น

วัสดุโดยสภาพ  ที่จ าเป็นต้องใช้ในส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต .เมืองเกษตร  เช่น  แปรง ไม้กวาด  ถ้วย  ชาม 
ช้อนส้อม น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างจาน น้ ายาเช็ด
กระจก  น้ ายาล้างจาน ฟองน้ าล้างจาน พรมเช็ดเท้าฯลฯ 
รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อ 

                หน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  
 (ส่วนการศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุ

โดยสภาพ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  หมึกเติมเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด  เมาส์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา   ต่อหน่วยหรือต่อชุด   
ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ รวมถึงสิ่งของ ที่มีลักษณะ
คงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 
บาท ที่ไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  

               (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 75,000 บำท 
          ค่าไฟฟ้า จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร และอาคารที่อยู่ในการ
ควบคุมของ อบต.เมืองเกษตร    

(ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

   

          ค่าน้ าประปา จ านวน 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร ฯลฯ  
(ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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        ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตให้กับ ศูนย์พัฒนา 
                เด็กเล็ก และค่าสื่อสารอื่นๆ  เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าสื่อสาร 
                ผ่านดาวเทียม และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ 
                ได้ใช้บริการ ดังกล่าว บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ (พ.ศ.  
                2559-2561)  หน้า 100  ข้อ  4  
                (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

จ านวน           20,000            บาท 
 

     งบลงทุน รวม 477,100 บำท 
          ค่ำครุภัณฑ์ รวม 157,100 บำท 
          ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      
                  

           เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน  
          (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ   18.5 นิ้ว)     
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์                             
                     คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาข้ันพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  หรือดีกว่า จ านวน  1 หน่วย 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR 3 หรือดีกว่า 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือ 
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 GB 
จ านวน 1 หน่วย 

- มี่ DVD-RW หรือ ดีกว่า จ านวน  1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 

แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง 

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่ามี Contrast Ratio  

ไม่น้อยกว่า 600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 – 2561)   

                      หน้า  111 ข้อ 4  
                     (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 
 
 

     

จ านวน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บาท 
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           เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ  ขนำด  800 VA  
                     คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาท ี

 
          ครภุัณฑ์ส ำนักงำน 
          เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอล                                                                   
           คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
           ชนิด (ขาว-ด า)  

- ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ า 
- เป็นระบบมัลติฟังก์ชั่น 
- เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ 
- ความเร็ว 10 แผ่นต่อนาที  

(ก าหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
            เพ่ือใช้งานที่ ศพด.อบต.เมืองเกษตร บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ      
            (พ.ศ. 2559-2561)  หน้า 111  ข้อ  4  
           (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
           ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบ 
           ฟอกอำกำศ) พร้อมค่ำติดตั้ง                                                                                                   
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  
           (มีระบบฟอกอากาศ ) ขนาด  36,000 บีทียู  จ านวน   2   
            เครื่อง ๆ ละ 44,000 บาท พร้อมค่าติดตั้ง  มีคุณลักษณะ. 
            เฉพาะดังนี้ 

- ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
- เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความ

เย็นขนาดไม่เกิน  40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟเบอร์ 5 

- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน 

- เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดัก
จับอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างท าความ
สะอาดได้ 

           -    มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
ฯลฯ   (ก าหนดตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)  เพ่ือใช้งาน
ที่ ศพด.อบต.เมืองเกษตรบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ  (พ.ศ. 
2559-2561)  หน้า   111   ข้อ  4   (ส่วนการศึกษาฯ)   
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

จ านวน   
 
 
     
 
 
จ านวน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,100   
    

 
 
 
   

50,000 
 

 
      

 
 
 
 
 

 
 

88,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
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        ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง                                                                                                                                                       
          โครงกำรก่อสร้ำงรั้วพร้อมประตูศูนย์พัฒนำเด็กเล็กด้ำนหน้ำ                                                          
         และจัดท ำป้ำยศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร      
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว พร้อมประตูด้านหน้า และ 
      จัดท าป้าย ศพด.อบต.เมืองเกษตร บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ  
      (พ.ศ. 2559-2561)  หน้า 102  ข้อ  19  
      (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
       

 
รวม 
จ านวน 

 
320,000 
320,000 

 
บำท 
บาท 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 1,893,720 บำท 
     งบด ำเนินงำน รวม 979,720 บำท 
          ค่ำใช้สอย รวม 421,600 บำท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน (03)  
โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

   

          ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 
          ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ านวน 6,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ก จ านวน  3  คน  อัตราคนละ  
2,000.- บาท/ปี  ตั้งไว้  6,000  บาท   

              (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

          ค่ำอำหำรกลำงวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จ านวน  285,600       บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.เมืองเกษตร  จ านวน  280  วัน  จ านวน  51  
คน  อัตราคนละ  20  บาท  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี (พ.ศ.2559-2561)  หน้า  97  ข้อ  2 

 (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

          โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ จ านวน 60,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าจัดซื้ออาหาร ค่าของขวัญ
รางวัลหรือสิ่งของต่างๆ ให้กับเด็ก รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องในการจัดงานวันเด็กแห่งชำติบรรจุอยู่ใน 
แผนฯ(2558-2560) หน้า 97  ข้อ  1 

               (ส่วนการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  20,000 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป  40,000   บาท    
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          โครงกำรจัดงำนวันแม่แห่งชำติ 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจัดเวที  ค่าเช่าเครื่องเสียง  
               ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าอาหาร เครื่องดื่ม   
               ค่าใบประกาศเกียรติคุณฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
               ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  บรรจุอยู่ในแผนฯ  
               (2559-2561)   หน้า  101   ข้อ  13 
               (ส่วนการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

จ านวน 5,000 
 

บาท 

โครงกำรปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
เมืองเกษตร 

จ านวน 5,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก ปรากฏอยู่ในแผนฯ        
(2559-2561)  หน้า  100  ข้อ  9   
(ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

   

          โครงกำรพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็กเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ บรรจุอยู่ในแผนฯ
(2559-2561)    หน้า 100  ข้อ 10   
(ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

          โครงกำรจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนำ   
          เด็กเล็กประจ ำปีกำรศึกษำ 

จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงผลงาน
ของเด็กนักเรียน เช่น ค่าจัดเวที    ค่าเช่าเครื่องเสียง   
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  ค่าใบ
ประกาศเกียรติคุณฯลฯ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น
ส าหรับโครงการนี้  บรรจุอยู่ในแผนฯ(2559-2561)  หน้า  
98   ข้อ  4 

 (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

          โครงกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนที่ของเด็กนักเรียน 
          ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  หน้า 99 ข้อ  5 

 (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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          โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำ ศพด.สัมพันธ์ ของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

จ านวน 20,000 บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมการ 
                 จัดแข่งขันกีฬา  บรรจุอยู่ในแผนฯ  (2559-2561)   
                 หน้า  99  ข้อ  6   
        (สว่นการศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

          ค่ำวัสดุ รวม      558,120                 บำท 
          ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 553,120 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ให้กับนักเรียนใน
ต าบลเมืองเกษตร สั งกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ทั้ง 4 แห่ง  ในอัตราคนละ 
8 บาท  จ านวน  260  วัน    ดังนี้ 

  - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จ านวน 20  คน    
 เป็นเงิน  41,600  บาท 

  - โรงเรียนบ้านคูเมือง   จ านวน  111  คน  
 เป็นเงิน  230,880  บาท 

  - โรงเรียนบ้านบุตะโก   จ านวน  60  คน    
 เป็นเงิน  124,800  บาท    

  - โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์  จ านวน 20  คน       
 เป็นเงิน     41,600  บาท  

 - เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร   จ านวน   
61  คน   เป็นเงิน  114,240  บาท บรรจุอยู่ในแผนฯ
(2559-2561)  หน้า  98   ข้อ  3   

 (ส่วนการศึกษาฯ)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 53,120  บาท    
เงินอุดหนุนทั่วไป  500,000  บาท 

   

          ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม  
                   ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียง (วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสี 
                   หรือขาวด าที่ได้จากการอัดหรือขยาย ภาพถ่าย 
                   ดาวเทียมฯ วัสดุอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง     
                     (ส่วนการศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 5,000 บาท 
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     งบเงินอุดหนุน รวม 914,000 บำท 
          เงินอุดหนุน รวม 914,000 บำท 
          อุดหนุนโครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับสอนวิชำพละ

ศึกษำ ให้แก่โรงเรียนบ้ำนคูเมือง      
จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
สอนวิชาพละศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคูเมือง   
บรรจุอยู่ในแผนฯ  (2559-2561)  หน้า 100   ข้อ  11  

(ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

   

อุดหนุนโครงกำรจัดซื้อสื่อกำรเรียน กำรสอนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้ำนบุตะโก      

จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียน การสอนให้แก่นักเรียน
โรงเรียนบ้านตะโก     บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  
หน้า   100  ข้อ  11  

(ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      

   

          อุดหนุนโครงกำรจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งำนสื่อกำรเรียนกำรสอน
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ให้แก่โรงเรียนบ้ำนหนองไผ่ 

จ านวน 15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน  เช่นอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนรู้  ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไผ่  บรรจุ
อยู่ในแผนฯ (2559-2561)  หน้า   100  ข้อ  11     

(ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

   

          อุดหนุนโครงกำรจัดซื้ออุปกรณ์พัฒนำห้องเรียนและจัดท ำสื่อ
กำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ทำงสมอง ให้แก่
โรงเรียน  บ้ำนหนองโบสถ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาห้องเรียนและสื่อ
การเรียนการสอน  ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์  
บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  หน้า   100  ข้อ  11     

                (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

จ านวน 15,000 บาท 

          อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันให้เด็กนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียน 
          ในสังกัด สพฐ. 4 แห่ง     

จ านวน 844,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.จ านวน 4 แห่ง  ในอัตราคนละ   20   บาท   
จ านวน   200   วัน    แยกเป็น 

 - โรงเรียนบ้านหนองไผ่   จ านวน 20 คน    เป็ น เงิ น  
80,000 บาท 
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 - โรงเรียนบ้านคูเมือง จ านวน  111  คน เป็ น เงิ น  
444,000   บาท 

 -  โรงเรียนบ้านบุตะโก  จ านวน  60  คน   เป็นเงิน  
240,000  บาท 

 -  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์  จ านวน  20 คน เป็นเงิน  
80,000  บ าท     บ รรจุ อ ยู่ ใน แ ผ น ฯ    (2559-2561)       
หน้า 97 ข้อ 2 (ส่วนการศึกษาฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป 
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แผนงำนสำธำรณสุข 
งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข รวม 549,280 บำท 
     งบบุคลำกร รวม 449,280 บำท 
          เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 449,280 บำท 
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 264,480 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน

ส่วนต าบลสังกัด  ส่วนสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วน
ต าบล   

 (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินประจ าต าแหน่ง 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับผู้บริหาร   
       ต าแหน่ง  หวัหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
       เดือนละ  3,500 บาท/เดือน 
       จ านวน  12  เดือน  (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)    
       ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

จ านวน          42,000     บาท 

          ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 124,800 บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ

พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดส่วนส่วนสาธารณสุขฯ  อบต.
เมืองเกษตร    

 (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง จ านวน 18,000  บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินที่จ่าย

เพ่ิมเป็นค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมอ่ืน  ๆ ให้แก่
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

 (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

   

     งบด ำเนินกำร รวม 90,000 บำท 
          ค่ำตอบแทน รวม 21,000 บำท 
          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ จ านวน 20,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น

ประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน สาหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี) เพ่ือจ่าย
ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

   (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 
                 เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรที่มาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ  

 (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่ำใช้สอย รวม 52,000 บำท 
          รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 32,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ 
จัดพิมพ์  เข้าเล่มเอกสารแผนพัฒนาต าบล เอกสาร
งบประมาณ และงานตามนโยบายต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวาง ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงานฯลฯ  

 (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก 
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ฯลฯ  ส าหรับการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร  บรรจุอยู่ ใน
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  หน้า  115  ข้อ  1 

 (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 10,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน

ประเภท  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
เช่น รถยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องพริ้นเตอร์  
เครื่องถ่ายเอกสาร  เครื่องโรเนียว  รถจักยานยนต์ ตู้ โต๊ะ  
เค รื่ อ งมั ล ติ มิ เดี ย โป ร เจ ค เต อ ร์  เค รื่ อ งตั ด ห ญ้ า  
เครื่องปรับอากาศฯลฯ  และค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่เก่ียวข้องให้ใช้งานได้ตามปกติ 

 (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

   

          ค่ำวัสดุ รวม 17,000 บำท 
          วัสดุส านักงาน จ านวน 12,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้
บรรทัด  ยางลบ คลิป เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษ
คาร์บอน   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติ
ข้าราชการ   แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ที่
ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ   
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เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผนที่ แผงปิด
ประกาศ กระดานด ารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้าย
ชื่อส านักงาน หรือหน่วยงานหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร 
หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท    

 (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
          วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุ

โดยสภาพ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์  หมึกเติมเครื่องพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ 
รวมถึงสิ่งของ ที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
มาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

               (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

         งบลงทุน                                   
ค่ำครุภัณฑ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวม             
รวม             
    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         -              บำท    
         -              บำท 
     

 

      งบเงินอุดหนุน รวม   10,000             บำท  
          เงินอุดหนุน รวม   10,000             บำท  
          อุดหนุนโครงกำรรับบริจำคโลหิต  ให้แก่ที่ท ำกำรปกครอง

อ ำเภอขำมสะแกแสง    
จ านวน     5,000              บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรับบริจาค
โลหิต   บรรจุอยู่ในแผนฯ(2559-2561)  หน้า 33   ข้อ 5 
(ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

   

          อุดหนุนโครงกำรวันรวมน้ ำใจสู่กำชำดจังหวัดนครรำชสีมำ  
         ให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอขำมสะแกแสง 

จ านวน     5,000            บาท  

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันรวมใจสู่    
               กาชาดจังหวัดนครราชสีมา  บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559- 
               2561)  หน้า 33   ข้อ 6  (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตัง้จ่ายจาก 
                 เงินรายได้                     
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 งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 402,500 บำท 
     งบด ำเนินงำน รวม 350,000 บำท 
          ค่ำใช้สอย รวม 350,000 บำท 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน (03) 

   

          โครงกำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 100,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการป้องกันและควบคุมก าจัดยุง  
               และ แมลงต่าง ๆหมู่บ้านในต าบลเช่นค่าจัดซื้อน้ ายา 
               สารเคมี ค่าน้ ามัน  ค่าแก๊สส าหรับเครื่องพ่นหมอกควัน  
               และอุปกรณ์ต่าง ๆ  บรรจุ อยู่ในแผนฯ(2559-2561)  
              หน้า 32   ข้อ  2 
              (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          โครงกำรควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข และแมวในต าบล   บรรจุอยู่ใน
แผนฯ (2559-2561) หน้า 32   ข้อ  3 

 (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          โครงกำรรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  บรรจุอยู่ ในแผนฯ (2559-
2561)  หน้า 32   ข้อ  1 

               (ส่วนสาธารณสุขฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  

   

          โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในชุมชน จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของศูนย์ป้องกันและปราม
ปรามยาเสพติด เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
และอยู่ห่างไกลยาเสพติด แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
เช่น การประชุม  อบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
การรณรงค์ป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯ  เช่นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ฯลฯ  บาท  บรรจุอยู่ในแผนฯ(2559-
2561) หน้า  32   ข้อ  4 

               (ส่วนสาธารณสุขฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  

   

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนำแกนน ำสร้ำงเสริม
สุขภำพ ประจ ำปี 2559 

จ านวน 200,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.ต าบลเมืองเกษตร  บรรจุอยู่ในแผนฯ
(2559-2561) หน้า 34   ข้อ  8 (ส่วนสาธารณสุขฯ)    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
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     งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บำท 
          เงินอุดหนุน รวม 52,500 บำท 
          อุดหนุนโครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสำธำรณสุข   จ านวน 52,500 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น เงินอุดหนุนการด าเนินงานของ   อสม. ใน
เขตชุมชน/หมู่บ้าน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การจัดการสุขภาพเบื้องต้น
ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  จ านวน   7  
หมู่บ้าน   หมู่บ้านละ  7,500  บาท  บรรจุอยู่ในแผนฯ
(2559-2561)  หน้า 33   ข้อ 7 (ส่วนสาธารณสุขฯ)    
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป      
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แผนงำนเคหะและชุมชน 

งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,566,000 บำท 
     งบบุคลำกร รวม 1,098,000 บำท 
          เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,098,000 บำท 
          เงินเดือนพนักงาน จ านวน 780,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วน

ต าบลสังกัดกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 
 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งส าหรับผู้บริหาร ต าแหน่ง

ผู้อ านวยการกองช่าง  เดือนละ  3,500  บาท/เดือน    
จ านวน  12  เดือน     

 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าจ้างพนักงานจ้าง จ านวน 240,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดกองช่าง อบต.

เมืองเกษตร  จ านวน  2 อัตรา 
 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

   

          เงินเพ่ิมต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง จ านวน 36,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวและเงินที่จ่ายเพ่ิม

เป็นค่าตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมอ่ืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

     งบด ำเนินกำร รวม 1,042,000 บำท 
          ค่ำตอบแทน รวม 92,000 บำท 
          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ 
               แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

- เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจ าปี) เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงาน 
ส่วนต าบลพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เมืองเกษตร 

          (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

จ านวน 40,000 บาท 
 

          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างของ                   
                องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรที่มาปฏิบัติงานนอก 
                เวลาราชการ  (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
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          ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 
                เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล

เมื อ ง เก ษ ต ร  ที่ ไ ด้ รั บ ต า ม สิ ท ธิ  ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  

 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 15,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนต าบล  องค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองเกษตร ที่ได้รับตามสิทธิ  
 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่ำใช้สอย รวม 653,000 บำท 
          รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 89,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการต่าง ๆ ได้แก่ 
จัดพิมพ์  เข้ าเล่ม เอกสารแผนพัฒนาต าบล เอกสาร
งบประมาณ  และงานตามนโยบายต่าง ๆ  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่า
ระวาง ค่ าโฆษณ าและเผยแพร่  ค่ าธรรมเนี ยมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่าบริการรับใช้  ค่าเบี้ยประกัน 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีทางศาล  ฯลฯ  
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่า
น้ าประปาหมู่บ้าน 

 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  59,000  บาท   
               เงินอุดหนุนทั่วไป  30,000  บาท 

   

         ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่า
ผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ส าหรับการเดินทางไปราชการของ 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเกษตร   
(กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          รายจ่ายเพื่อรังวัดที่ดิน        จ านวน 10,000 บาท 
               เพ่ืออุดหนุนการรังวัดที่ดินและสอบเขตท่ีดิน   
 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จ านวน 534,000 บาท 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ไฟฟ้า  

ประปา เสียงตามสาย  ครุภัณฑ์  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  
เครื่องอัดส านา  ตู้   โต๊ะ  เครื่องปรับอากาศ  รถยนต์  
รถจักรยานยนต์  ฯลฯ 
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 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เช่น ถนน  คลอง  ท่อระบาย
น้ า  รางระบายน้ า  ประปาหมู่บ้าน  อาคารต่าง ๆ  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   

               (กองช่ าง )  ตั้ งจ่ ายจาก เงิน ราย ได้   250,000  บาท   
อุดหนุนทั่วไป   284,000  บาท   

          ค่ำวัสดุ รวม 285,000 บำท 
          วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุส านักงานต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้บรรทัด  
ยางลบ คลิป เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคาร์บอน   
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ   
แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ
หรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ   เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ แผนที่  แผงปิดประกาศ 
กระดานด ารวมถึ งกระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ ายชื่ อ
ส านักงาน หรือหน่วยงานหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือ
แผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร 
และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท   

 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

           วัสดุก่อสร้าง จ านวน 150,000 บาท 
               - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ  ที่ใช้ในการก่อสร้าง  เช่น หิน 

ทราย  ค้อน เลื่อย  ตะปู  ไม้  ปูนซีเมนต์  บันได  และวัสดุ
อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง  (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้                 

   

          วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 100,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม น้ ามัน
จ ารบี   น้ ามั น เค รื่ อ ง  ฯลฯ  ส าห รั บ ใช้ กั บ รถยน ต์ , 
รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของ อบต. ที่
ใช้เชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรือที่ยืมจากหน่วยงานอื่นๆ  

(กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย พันธุ์ พืช  วัสดุ
เพาะช า  กรรไกร  มีด  ขวาน  จอบ  เสียม ฯลฯ    

 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุโดย

สภาพ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์   หมึกเติม เครื่องพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์ 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 
20,000 บาท ฯลฯ รวมถึงสิ่งของ ที่มีลักษณะคงทนถาวร 
และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ที่ไม่ได้
ระบุไว้ในมาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์  ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

               (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  5,000 บาท  เงินอุดหนุน
ทั่วไป  10,000  บาท 

          ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 12,000 บำท 
          ค่าไฟฟ้า จ านวน 12,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับด าเนินกิจการกระจายเสียง
แบบไร้สายขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 

(กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

งบเงินอุดหนุน   

      เงินอุดหนุน 

1) โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
บ้านตะโก  หมู่ที ่ 3  เริ่มจากปากซอยสายหน้าวัดตะโกไปทาง
ทิศตะวันตก   เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 
4 จุด และขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 4 ต้น (ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด)
ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)  หน้า  79   ข้อ  
10   (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

           2) โครงการขยาบเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 4     เส้นที่  1   ซอย 
           โกรกหอย-ประปาใหม่   เริ่มปากซอยไปทางทิศใต้สิ้นสุดที ่   
           ระยะทาง 450 เมตร  เส้นที่ 2 เริ่มหน้าบ้านนางพวง ไปทาง 
            ทิศตะวันตกที่ระยะทาง 500 เมตร   เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ 
           ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทางรวม 950 เมตร   (ตามบัญชี 
           รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด)  
           ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  หน้า  80    
           ข้อ  14 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป    
            3) โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านโนนเกษตร  
            หมู่ที่ 5 บริเวณบ้านโนนเกษตร  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟฟ้า 
              แสงสว่างสาธารณะพร้อมสาย จ านวน 13 จุด  (ตามบัญชี 
              รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด)  
              ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(2558-2560)  หน้า 82 ข้อ 20  
              (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 

 
 
 
 

รวม 
รวม 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 

 
 
 
 

291,000 
291,000 

51,000 
 
 
 
 
 
 

170,000 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 

 
 
 
 
บำท 
บำท 
บาท 
 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
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งบลงทุน รวม 135,000 บำท 
    ค่ำครภุัณฑ์ รวม 135,000 บำท 
      ครุภัณฑ์ส ำนักงำน      
          ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสำร 2 บำนเปิด จ านวน 5,000 บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร 2 บานเปิด  
         จ านวน ๑ ตู้ ครภุัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชี 
          มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน 
          ครุภัณฑ์ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรมีความ 
          จ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน ตั้งงบประมาณ 
          รายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดในท้องถิ่นนั้น ตามนัย 
          หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  
          มิถุนายน 2552) 
          (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

 
 
 
 

 
 

 

      ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
            ชุดทดสอบคอนกรีต (SLUMP TEST) 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่า ชุดทดสอบคอนกรีต (SLUMP TEST) พร้อม 
            อุปกรณ์ จ านวน ๑ ชุด ครภุัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือ 
            บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคา 
            มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร 
            มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน  
            ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด 
            ในท้องถิน่นั้น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  
            0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) 

        (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
จ านวน 

 
6,500 

 
บาท 

            แบบเหล็กเก็บตัวอย่ำงลูกปูน 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่า แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน ขนาด  
            15x15x15 ซ.ม. พร้อมเหล็กกระทุ้ง จ านวน ๑ ชุด ครภุัณฑ์ 
             ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
             ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่องค์การ 
             บริหารส่วนต าบลเมืองเกษตรมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือ 
             น ามาใช้ในการด าเนินงาน ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ 
            ตามราคาท้องตลาดในท้องถิ่นนั้น ตามนัยหนังสือ  
            กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22  
            มิถุนายน 2552) 
            (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

 

จ านวน 8,500 บาท 
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     ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
            กล้องวัดมุม (ELECTRONICS THEODOLITE) 

จ านวน 80,000 บาท 

            เพ่ือจ่ายเป็นค่า กล้องวัดมุม (ELECTRONICS THEODOLITE)  
            ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด ๒๐ ฟิลิปดา จ านวน ๑ ชุด  
            (ตามบัญชีรายละเอียด มาตรฐานครุภัณฑ์)    
            (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            เครื่องส ำรวจพิกัดดำวเทียมแบบพกพำ 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องส ารวจพิกัดดาวเทียมแบบพกพา จ านวน    
            ๑ เครื่อง (ตามบัญชีรายละเอียด มาตรฐานครุภัณฑ์    
            (กองช่าง) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
            ล้อวัดระยะทำงแบบดิจิตอล 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าล้อวัดวัดระยะทางแบบดิจิตอล รายละเอียดตาม 
            ก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเกษตร ครุภัณฑ์ 
            ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้ 
            ก าหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่องค์การบริหาร 
            ส่วนต าบลเมืองเกษตรมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือน ามาใช้ใน 
            การด าเนินงาน ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคา  
            ท้องตลาดในท้องถิ่นนั้น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
            ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552) 
            (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 
 
 
 
จ านวน 
 
 
 
จ านวน 

 
 
 
 

25,000 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
บาท 
 
 
 
บาท 

งำนไฟฟ้ำถนน      
งบด ำเนินกำร 

รวม 
รวม 

1,561,000 
70,000 

บำท 
บำท 

          ค่ำวัสดุ รวม 70,000 บำท 
          วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 70,000 บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ชุดหลอดไฟ  

สตาร์ทเตอร์  บัลลาตท์  ปลั๊ก  สวิตช์  สายไฟ  กิ๊บจับ
สายไฟ  แบตเตอรี่วิทยุ  สายไฟฟ้า  ฯลฯ 

               (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   

     งบลงทุน รวม 1,491,000 บำท 
          ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 1,491,000 บำท 
(1)  โครงกำรซ่อมแซมถนนลูกรังซอยประปำ-หนองขำม บ้ำนหนองไผ่ 
ม.1 

จ านวน 99,000 บาท 

เริ่มจากท้ายซอยไปทางทิศใต้สิ้นสุดที่ระยะทาง 600  เมตร เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าด าเนินการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยประปา-หนองขาม กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 600  เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาณลูกรัง 
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ไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ย  (ตามบัญชีรายละเอียดและ
แบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี 
(2559-2561)  หน้า 50 ข้อ  2 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(2)  โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำถนนดินซอยป่ำช้ำบ้ำนหนองไผ่ หมู่ที่ 1     
เริ่มจากภายในซอยจ านวน 4 จุด    เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อ
ระบายน้ าถนนดินซอยป่าช้า วางท่อ คสล.400 มม.จ านวน 3 จุดๆละ 6  
ท่อน รวมทั้งหมด 24 ท่อน (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ 
อบต.เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  
หน้า  51   ข้อ  5 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(3)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้ำนคูเมือง  หมู่ที่ 2  
จ านวน 2 เส้น  เส้นที่ 1 ซอยโพธิ์เงิน 3 เริ่มจากต้นซอยไปทางทิศ
ตะวันตกสิ้นสุดที่ระยะทาง 50 เมตร เส้นที่ 2 ซอยยายปุ๊ก เริ่มจากต้น
ซอยไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่ระยะทาง 16.0  เมตร  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง 2 เส้น  กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 66 
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 198 ตร.ม. ไม่มีไหล่ทาง
ลูกรัง (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตร
ก าหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(2559-2561)  หน้า  53,54     
ข้อ  16,17 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                                                  
(4) โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกซอยโกรกคันทรงบ้ำนคูเมือง หมู่ที่ 2  
เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่ระยะทาง 180 เมตร 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก  กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 190  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 85.5 ลบ.ม. พร้อมงานปรับเกลี่ย   (ตามบัญชีรายละเอียด
และแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนา
สามปี(2559-2561)  หน้า  53   ข้อ  15  (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
(5) โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 3   
บริเวณภายในหมู่บ้านตะโก  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่รวม 248 ตารางเมตร หนา 0.1 เมตร  (ตาม
บัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด)  
ปรากฏตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  หน้า  59   ข้อ  36   
(กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป                         
(6)  โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคจร  หมู่ที่ 5      
เริ่มจากปากซอยไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่ระยะทาง 38 เมตร  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคจรกว้าง 
4.0  เมตร ยาว 38.0 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 
152.0  ตารางเมตร   (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.
เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)   
หน้า  62   ข้อ  46 (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 
 
 

51,000 
 
 
 
 
 

99,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,000 
 
 
 
 
 
 
 

99,000 
 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
บาท 
 
 
 
 
 
 



~ 88 ~ 
 

 

(7) โครงกำรก่อสร้ำงถนนลูกรังซอยบ้ำนตำโอ-วัดเมืองทอง  
บ้ำนเมืองทอง หมู่ที่ 6   
เริ่มจากกลางซอยไปทางทิศเหนือสิ้นสุดที่ระยะทาง 380  เมตร  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3.5  เมตร ยาว  380.0  เมตร  หนา  
0.10   เมตร  หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 133.0  ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยให้เรียร้อย  (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมือง
เกษตรก าหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  หน้า  68   
ข้อ  72  (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
(8) โครงกำรวำงท่อเมนท์ประปำโนนวัด บ้ำนเมืองทอง  หมู่ที่ 6       
บริเวณคุ้มโนนวัดระยะทาง 445 เมตร   เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนท์ 
PVC.2” ชั้น 13.5 ระยะทางรวม 445 เมตร  พร้อมปรับเกลี่ย(ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  หน้า  88   ข้อ  5                        
(กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
(9) โครงกำรก่อสร้ำงถนนหินคลุกซอยนิคม  บ้ำนหนองโบสถ์ หมู่ที่ 7   
เริ่มจากปากซอยไปทางทิศเหนือสิ้นสุดที่ระยะทาง 450 เมตร เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4  เมตร ยาว 450 
เมตร หนา 0.10 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 180  ลบ.ม.  (ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  หน้า  70   ข้อ  79                    
(กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
(10) โครงกำรซ่อมแซมท่อเมนท์ประปำบ้ำนหนองโบสถ์  หมู่ที่ 7      
บริเวณบา้นหนองโบสถ์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนท์ PVC.3” ชั้น 8.5 
ระยะทางรวม 230  เมตร  พร้อมปรับเกลี่ย(ตามบัญชีรายละเอียดและ
แบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี
(2559-2561)  หน้า  89   ข้อ  8                                             
(กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
(11) โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเครื่องเล่นเด็กศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก อบต.
เมืองเกษตร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลเมืองเกษตร อ าเภอ 
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารเครื่องเล่นเด็ก พ้ืนที่รวม 48 ตารางเมตร   (ตามบัญชี
รายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฎตาม
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  หน้า  103    ข้อ 20   
(กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป     
 (12) โครงกำรซ่อมแซมที่ท ำกำร อบต.เมืองเกษตร    
บริเวณอาคารที่ท าการ อบต.เมืองเกษตร  ต าบลเมืองเกษตร อ าเภอ 
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการซ่อมแซม 
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อาคารจ านวน 1 หลัง(ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.
เมืองเกษตรก าหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี (2559-2561)  หน้า      
112 ข้อ 6  (กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
    งำนก ำจัดขยะและมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
          งบด ำเนินกำร 
             ค่ำใช้สอย 
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน(00250) 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน (00252) รวม 199,000 บำท 
     งบด ำเนินกำร รวม 199,000 บำท 
          ค่ำใช้สอย รวม 199,000 บำท 
          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน (03)           
          โครงกำร อบต.เมืองเกษตรเคลื่อนที่แบบบูรณำกำร จ านวน 14,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง -
เครื่องดื่ม ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้   บรรจุอยู่ใน
แผนฯ (2559 - 2561) หน้า 108 ข้อ 1 

     (ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

โครงกำรจ้ำงนักเรียน นักศึกษำ เพื่อมีรำยได้ระหว่ำงปิดภำคเรียน  ภำยใต้กำร
แก้ไขปัญหำควำมยำกจนเชิงบูรณำกำร 

จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานระหว่างปิดภาคเรียนให้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเด็กนักเรียน /
นักศึกษา บรรจุในอยู่ในแผนฯ (2559 - 2561)  หน้า 38  ข้อ  7  
(ส านักงานปลัด)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   

   

          โครงกำรประชำคมและประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อส่งเสริมกำรจัดท ำแผนชุมชน
และแผนพัฒนำท้องถิ่น   

จ านวน 10,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดเวทีส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล หรือการ
ประชุมจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล ฯลฯ บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-
2561) หน้า  108   ข้อ 2   (ส านักงานปลัดฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรด ำเนินชีวิตตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน 30,000 บาท 

เพ่ือเป็นค่าด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน   ค่าส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวิทยาการสมัยใหม่ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับ
โครงการนี้    บรรจุในอยู่ในแผนฯ (2559 - 2561)  หน้า 30  ข้อ  1 
(ส านักงานปลัดฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

        โครงกำรฝึกอบรมอำชีพระยะสั้น จ านวน 30,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม เช่น ค่าจัดท าเวที ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง – เครื่องดื่ม  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศเกียรติคุณ 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าเช่าที่พักฯลฯ   และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  
หน้า  29  ข้อ  1 
 (ส านักงานปลัดฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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โครงกำรพลังชุมชนลดภำวะโลกร้อน จ านวน 15,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม เช่น ค่าจัดท าเวที ค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง – เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่า
วัสดุอุปกรณ์  เครื่องเขียน ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าเช่าที่ พักฯลฯ   และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  บรรจุอยู่ในแผนฯ(2558-2560)  
หน้า  44  ข้อ  4 
 (ส านักงานปลัดฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

         โครงกำรพัฒนำศูนย์จัดกำรศัตรูพืชชุมชน 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  เช่น ค่าจัดท าเวที ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง – 
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศเกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องเขียน ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ   และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นส าหรับโครงการนี้  บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  หน้า 30  ข้อ  2 
 (ส านักงานปลัดฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 310,000 บำท 
     งบด ำเนินกำร รวม 300,000 บำท 
     ค่ำใช้สอย รวม 300,000 บำท 
          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน (03)        
   

          โครงกำรแข่งขันกีฬำ อบต.เมืองเกษตรเกมส์ ต้ำนยำเสพติด จ านวน 150,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.เมืองเกษตรเกมส์ ปรากฏอยู่ในแผนฯ(2559-2561)  
หน้า  35   ข้อ  1 

      (ส่วนสาธารณสุข)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
โครงกำรส่งทีมนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำสัมพันธ์  
วันท้องถิ่นไทยต้ำนภัยยำเสพติดประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.   
2559   
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ  เช่นอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขัน

และฝึกซ้อมชุดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน  น้ าดื่ม เป็นต้น  
ปรากฏอยู่ในแผน ( 2559 – 2561) หน้า 36  ข้อ 4 

      (ส่วนสาธารณสุข)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
โครงกำรติดตั้งโครงตำข่ำยเพื่อติดตั้งป้ำยข้ำงสนำมฟุตซอล 
และโครงตำข่ำยกั้นฟุตบอล 2 ข้ำงสนำมฟุตซอล อบต. 
เมืองเกษตร  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งโครงตาข่ายเพ่ือติดตั้งป้าย

ข้างสนามฟุตซอลและโครงตาข่ายกั้นฟุตบอล 2 ข้างสนาม
ฟุตซอล อบต.เมืองเกษตร  

      ปรากฏอยู่ในแผน ( 2559 – 2561) หน้า 35  ข้อ 3 
      (ส่วนสาธารณสุข)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 

      งบลงทุน 
      ค่ำครุภัณฑ์ 
          ครุภัณฑ์กีฬำ 
          โต๊ะเทเบิลเทนนิส 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
1  ชุด    ปรากฏอยู่ในแผน ( 2559 – 2561) หน้า 36  ข้อ 5 
(ส่วนสาธารณสุข)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จ านวน 
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งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 120,000 บำท 
     งบด ำเนินกำร รวม 105,000 บำท 
          ค่ำใช้สอย รวม 105,000 บำท 
          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
รายจ่ายหมวดอ่ืน (03)        

   

โครงกำรส่งเสริมกำรเข้ำร่วมร ำโทน  และร ำบวงสรวงท่ำนท้ำวสุรนำรี
อ ำเภอขำมสะแกแสง  ประจ ำปี  2559 

จ านวน 35,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมร า
โทน และร าบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี   อ าเภอขามสะแกแสง เช่น  
ค่าแต่งกาย ค่าแต่งหน้า ท าผม และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้อง  บรรจุอยู่ในแผนฯ(2559-2561)  หน้า 107   ข้อ   4 

(ส่วนการศึกษา) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  1,180 บาท   เงินอุดหนุน
ทั่วไป  33,820   บาท  

   

          โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม/วันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ  วันมำฆบูชำ   
          วันวิสำขบูชำ  และวันพระ 

จ านวน 20,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
วัน มาฆบู ช า วัน วิ ส าขบู ช า และวั นพ ระ  บ รรจุ อยู่ ในแผนฯ         
(2559-2561)  หน้า 105  ข้อ 1 (ส่วนการศึกษา) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  

   

     โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุ                              
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี 
                 สงกรานต์  สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ   บรรจุ   
                  อยู่ในแผนฯ(2559-2561)  หน้า  107   ข้อ  1 

 (ส่วนการศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   
   

จ านวน          50,000 บาท 

     งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 
          เงินอุดหนุน รวม 15,000 บำท 
          อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันบวงสรวงย่ำโมให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอ

ขำมสะแกแสง         
จ านวน 15,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัดบวงสรวงย่าโมให้แก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอขามสะแกแสง  เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการ
ด าเนินงานตามโครงการนี้   บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  หน้า   
107  ข้อ  3 

(ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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งำนวิชำกำรวำงแผนและส่งเสริมกำรท่องเที่ยว รวม 260,000 บำท 
     งบด ำเนินกำร รวม 230,000 บำท 
          ค่ำใช้สอย รวม 230,000 บำท 
          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืน (03)        
   

          โครงกำรจัดงำนวันพริกและของดีอ ำเภอขำมสะแกแสง 
ประจ ำปี 2559 

จ านวน 230,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพริกและของดี
อ าเภอขามสะแกแสง   บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  
หน้า  117  ข้อ  2 

(ส่วนการศึกษา)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   

     งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บำท 
          เงินอุดหนุน รวม 30,000 บำท 
          อุดหนุนโครงกำรจัดงำนวันพริกและของดีอ ำเภอ 
          ขำมสะแกแสงให้แก่ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอขำมสะแกแสง 

จ านวน 30,000 บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันพริกและของดี     
               อ าเภอขามสะแกแสงให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอ 
               ขามสะแกแสง     เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการด าเนินงาน 
               ตามโครงการนี้     บรรจุอยู่ในแผนฯ(2559-2561)  หน้า   
               117   ข้อ  1  (จะเบิกจ่ายเมื่อได้รับความเห็นชอบหรือ 
               อนุมัติจากคณะกรรมการการกระจายอ านาจระดับจังหวัด) 
               (ส่วนการศึกษาฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
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แผนงำนกำรพำณิชย์ 
งำนกิจกำรประปำ รวม 110,000 บำท 
     งบด ำเนินกำร รวม 110,000 บำท 
          ค่ำวัสดุ รวม 50,000 บำท 
          วัสดุอื่น จ านวน 50,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการประปา 
เช่น สารส้ม คลอรีน สารกรอง ท่อประปา ข้อต่อข้องอ
ต่างๆ 

(กองช่าง)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 60,000 บำท 
          ค่าไฟฟ้า จ านวน 60,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา 

(กองช่างฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
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                           แผนงำนกำรเกษตร 

 
งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ 

 
 

รวม 

 
 

45,000 

 
 
บำท 

     งบด ำเนินกำร รวม 45,000 บำท 
          ค่ำใช้สอย รวม 35,000 บำท 
          รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืน (03)        
   

          โครงกำรบ้ำนสวย  เมืองสุข  เทิดไท้องค์รำชัน จ านวน 20,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการบ้านสวย  
เมืองสุข  เทิดไท้องค์ราชัน  บรรจุอยู่ในแผนฯ (2559-2561)  
หน้า   43   ข้อ  2  (ส่วนสาธารณสุข)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 

   

โครงกำรปลูกต้นไม้เนื่องในวันส ำคัญต่ำงๆ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระ
ราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   
เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึ กในการรักษาสิ่ งแวดล้อมให้กับ
ประชาชน เยาวชนและผู้น าชุมชนในต าบลเมืองเกษตร  เพ่ือ
ส่งเสริมให้ความรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในต าบลเช่น  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ฯลฯ  บรรจุ
อยู่ในแผนฯ(2559-2561)  หน้า  43   ข้อ  1 

(ส่วนสาธารณสุขฯ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   

            โครงกำรตกแต่งสวนหย่อมหน้ำที่ท ำกำร อบต.เมืองเกษตร  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสวนหย่อม  เช่น ค่าต้นไม้  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการตกแต่งสวนหย่อม    ฯลฯ  บรรจุ
อยู่ในแผนฯ(2559-2561)  หน้า 46  ข้อ  10 

                (ส่วนสาธารณสุขฯ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

จ านวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาท 
 
 
 

         ค่ำวัสดุ รวม 10,000 บำท 
          วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย พันธุ์พืช   
          วสัดุเพาะช า  กรรไกร  มีด  ขวาน  จอบ  เสียม ฯลฯ    
 (ส่วนสาธารณสุขฯ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงำนงบกลำง 

งบกลำง รวม 723,385 บำท 
     งบกลำง รวม 723,385 บำท 
          งบกลำง รวม 583,385 บำท 
          เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 81,385 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้แก่  
พนักงานจ้าง  ในอัตราร้อยละ  5 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

   

          เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวน 12,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  ราย  
โดยจ่ายให้รายละ 500  บาท/เดือน    รวม  12  เดือน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

   

ส ารองจ่าย จ านวน 400,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินในกรณีจ าเป็น     กรณีฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดขึ้น  หรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     

   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จ านวน 90,000 บาท 
-   เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล  ขนาดกลางสมทบไม่น้อย
กว่าร้อยละ  40  ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้    

-  

   

          บ ำเหน็จ/บ ำนำญ รวม 140,000 บำท 
          เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น         จ านวน 140,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  (กบท.)  ในอัตรา     ร้อยละ  1  ของ
ประมาณการรายรับประจ าปี  ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้  
พันธบัตร  และเงินที่มีผู้อุทิศให้  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   

   

 


