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ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร

อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตรอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตรจึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 12,823,110.84 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,518,009.67 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 4,847,372.63 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 13 โครงการ รวม 1,527,000.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 1,019,710.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 0.00 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 0.00 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 0.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 0.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 17,450,037.67 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 534,307.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,081,454.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,620,640.85 บาท

งบลงทุน จํานวน 2,826,240.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 20,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,367,395.82 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 6,010,695.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 3,291,500.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร
อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 0.00 95,600.00 96,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 88,700.00 103,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 127,700.00 130,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 100,000.00 110,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 130,000.00 130,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้จัดเก็บ 0.00 542,000.00 570,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 13,458,000.00 13,930,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 13,458,000.00 13,930,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 5,500,000.00 12,500,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 5,500,000.00 12,500,000.00

รวม 0.00 19,500,000.00 27,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 415,063.00 723,385.00 7,125,700.00

งบบุคลากร 7,435,547.00 8,184,900.00 8,988,740.00

งบดําเนินงาน 3,669,479.03 7,096,315.00 7,180,160.00

งบลงทุน 1,330,600.00 2,152,900.00 2,514,500.00

งบรายจ่ายอืน 25,000.00 20,000.00 20,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,130,000.00 1,322,500.00 1,170,900.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 14,005,689.03 19,500,000.00 27,000,000.00

รวม 14,005,689.03 19,500,000.00 27,000,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร

อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร
อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,616,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,863,940

แผนงานสาธารณสุข 942,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,156,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 780,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 55,000

แผนงานการพาณิชย์ 140,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,125,700

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 27,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,703,400 1,631,960 6,335,360

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,650,680 1,631,960 4,282,640

งบดําเนินงาน 1,662,000 505,000 2,167,000

    ค่าตอบแทน 503,000 120,000 623,000

    ค่าใช้สอย 709,000 250,000 959,000

    ค่าวัสดุ 212,000 80,000 292,000

    ค่าสาธารณูปโภค 238,000 55,000 293,000

งบลงทุน 0 60,500 60,500

    ค่าครุภัณฑ์ 0 60,500 60,500

งบรายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

    รายจ่ายอืน 20,000 0 20,000

งบเงินอุดหนุน 34,000 0 34,000

    เงินอุดหนุน 34,000 0 34,000

                                             รวม 6,419,400 2,197,460 8,616,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 50,000 20,000 70,000

    ค่าใช้สอย 50,000 10,000 60,000

    ค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

                                             รวม 50,000 20,000 70,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร
อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,038,380 0 1,038,380

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,038,380 0 1,038,380

งบดําเนินงาน 867,000 1,122,560 1,989,560

    ค่าตอบแทน 112,000 0 112,000

    ค่าใช้สอย 580,000 571,800 1,151,800

    ค่าวัสดุ 100,000 550,760 650,760

    ค่าสาธารณูปโภค 75,000 0 75,000

งบเงินอุดหนุน 0 836,000 836,000

    เงินอุดหนุน 0 836,000 836,000

                                             รวม 1,905,380 1,958,560 3,863,940

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบบุคลากร 448,000 0 448,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 448,000 0 448,000

งบดําเนินงาน 97,000 335,000 432,000

    ค่าตอบแทน 35,000 0 35,000

    ค่าใช้สอย 40,000 335,000 375,000

    ค่าวัสดุ 22,000 0 22,000

งบเงินอุดหนุน 10,000 52,500 62,500

    เงินอุดหนุน 10,000 52,500 62,500

                                             รวม 555,000 387,500 942,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 70,000 70,000

                                             รวม 70,000 70,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,167,000 0 1,167,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,167,000 0 1,167,000

งบดําเนินงาน 1,271,600 70,000 1,341,600

    ค่าตอบแทน 146,000 0 146,000

    ค่าใช้สอย 820,000 0 820,000

    ค่าวัสดุ 295,600 70,000 365,600

    ค่าสาธารณูปโภค 10,000 0 10,000

งบลงทุน 486,000 1,968,000 2,454,000

    ค่าครุภัณฑ์ 486,000 0 486,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 1,968,000 1,968,000

งบเงินอุดหนุน 193,400 0 193,400

    เงินอุดหนุน 193,400 0 193,400

                                             รวม 3,118,000 2,038,000 5,156,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

                                             รวม 180,000 180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน

งานวิชาการวางแผนและส่ง
เสริมการท่องเทียว รวม

งบดําเนินงาน 400,000 105,000 230,000 735,000

    ค่าใช้สอย 400,000 105,000 230,000 735,000

งบเงินอุดหนุน 0 15,000 30,000 45,000

    เงินอุดหนุน 0 15,000 30,000 45,000

                                             รวม 400,000 120,000 260,000 780,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 30,000 25,000 55,000

    ค่าใช้สอย 30,000 15,000 45,000

    ค่าวัสดุ 0 10,000 10,000

                                             รวม 30,000 25,000 55,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 140,000 140,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 60,000

                                             รวม 140,000 140,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,125,700 7,125,700

    งบกลาง 7,125,700 7,125,700

                                             รวม 7,125,700 7,125,700



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 8,616,860

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,863,940

แผนงานสาธารณสุข 942,500

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน 5,156,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 780,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 55,000

แผนงานการพาณิชย์ 140,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,125,700

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 27,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที   6  พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็น
ชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร และโดยอนุมัติของนายอําเภอขามสะแกแสง

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 27,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
27,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตรปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร
อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตรมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

(ลงนาม)..................................................

(นายเสนอ  เกียวกลาง)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร

อนุมัติ

(ลงนาม)..................................................

(นายเอกชัย  ธนผลผดุงกุล)

ตําแหน่ง นายอําเภอขามสะแกแสง
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร
อําเภอ ขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 28,281.00 29,681.00 30,575.00 30,000 0.00 % 30,000

     ภาษีบํารุงท้องที 62,572.25 61,212.42 61,794.48 62,000 0.00 % 62,000

     ภาษีป้าย 2,800.00 3,600.00 4,400.00 3,600 25.00 % 4,500

รวมหมวดภาษีอากร 93,653.25 94,493.42 96,769.48 95,600 96,500

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 698.40 0 0.00 % 0

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 200 0.00 % 200

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 859.00 1,770.00 943.50 2,000 0.00 % 2,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 3,500.00 0.00 3,500.00 7,000 50.00 % 10,500

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 380.00 380.00 570.00 500 20.00 % 600

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 510.00 550.00 250.00 2,000 50.00 % 3,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 400.00 800.00 2,000.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 11,925.00 78,617.00 22,986.00 70,000 14.29 % 80,000

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 3,500.00 7,000.00 0 0.00 % 0
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 1,900.00 1,800.00 2,700.00 2,000 0.00 % 2,000

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ 2,000.00 2,950.00 2,800.00 3,000 6.67 % 3,200

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 420.00 460.00 380.00 1,000 0.00 % 1,000

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 21,894.00 90,827.00 43,827.90 88,700 103,500
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 125,211.73 70,158.36 120,350.48 127,700 1.80 % 130,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 125,211.73 70,158.36 120,350.48 127,700 130,000

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 27,435.00 77,638.00 87,032.00 100,000 10.00 % 110,000

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 27,435.00 77,638.00 87,032.00 100,000 110,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 11,000.00 75,800.00 8,000.00 90,000 -11.11 % 80,000

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 23,150.00 22,340.00 41,310.00 40,000 25.00 % 50,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 34,150.00 98,140.00 49,310.00 130,000 130,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 73,310.90 343,327.15 367,454.81 500,000 0.00 % 500,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,953,736.77 8,134,329.89 8,438,330.25 8,700,000 0.00 % 8,700,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1,551,510.42 1,684,092.54 1,698,690.24 1,600,000 13.56 % 1,817,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 101,363.98 93,942.01 101,712.29 100,000 0.00 % 100,000

     ภาษีสุรา 714,412.61 802,863.66 783,188.40 700,000 21.43 % 850,000

     ภาษีสรรพสามิต 971,742.75 1,383,050.28 1,684,644.69 1,400,000 7.14 % 1,500,000

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 3,004.00 10,000 0.00 % 10,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 23,920.11 23,894.46 31,841.75 30,000 16.67 % 35,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 56,132.89 39,862.07 26,745.12 48,000 0.00 % 48,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 265,087.00 229,185.00 213,737.00 350,000 0.00 % 350,000

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 679.00 6,725.80 0.00 20,000 0.00 % 20,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 11,711,896.43 12,741,272.86 13,349,348.55 13,458,000 13,930,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 5,156,799.00 5,055,431.00 4,302,940.00 5,500,000 127.27 % 12,500,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 5,156,799.00 5,055,431.00 4,302,940.00 5,500,000 12,500,000

รวมทุกหมวด 17,171,039.41 18,227,960.64 18,049,578.41 19,500,000 27,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร

อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 27,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 96,500 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2559
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 62,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ภาษีป้าย จํานวน 4,500 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2559
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 103,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 200 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2559
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 10,500 บาท
ประมาณการรายรับเท่ากับรายรับจริงปีงบประมาณ 2559
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 600 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2559
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
 ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีหรือทางสาธารณะ จํานวน 3,200 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ 2559
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงปีงบประมาณ  2559 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 130,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 130,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
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หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 110,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 130,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 13,930,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,700,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,817,000 บาท
 ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ภาษีสุรา จํานวน 850,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 1,500,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 48,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
ภาษีจัดสรรอืนๆ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ  2559
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 12,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 12,500,000 บาท

ประมาณการรับสูงกว่ารายรับจริงปีงบประมาณ 2559  เนืองจากเป็นการ
ตังงบประมาณเพิมขึนนอกเหนือจากปีทีผ่านมา โดยประกอบไปด้วย
-  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
-  เงินอุดหนุนสําหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน  (ค่าปัจจัย
พืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน
-  เงินอุดหนุนสําหรับสนุบสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้
แก่ผู้สูงอายุ
-  เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ
-  เงินอุดหนุนสําหรับป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 165,280.00 471,240.00 514,080.00 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 12,800.00 38,610.00 42,120.00 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 12,800.00 38,610.00 42,120.00 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 27,520.00 79,200.00 84,077.00 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 436,440.00 1,242,387.00 1,281,600.00 1,288,000 6.21 % 1,368,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 654,840.00 1,870,047.00 1,963,997.00 1,972,720 2,052,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 249,370.00 1,131,307.00 1,505,565.00 1,688,520 6.6 % 1,800,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 32,990.00 40,305.00 19,980.00 10,000 -70 % 3,000

เงินประจําตําแหน่ง 14,000.00 161,700.00 176,400.00 201,600 4.17 % 210,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 117,920.00 348,550.00 528,840.00 580,840 2.45 % 595,080

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 29,680.00 74,475.00 91,380.00 69,580 -38.78 % 42,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 443,960.00 1,756,337.00 2,322,165.00 2,550,540 2,650,680

รวมงบบุคลากร 1,098,800.00 3,626,384.00 4,286,162.00 4,523,260 4,703,400

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร

อําเภอขามสะแกแสง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 394,030 3.55 % 408,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000 100 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 13,450.00 33,000.00 36,000.00 36,000 100 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,937.00 3,404.00 4,004.00 5,000 320 % 21,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 17,951.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 38,338.00 36,404.00 40,004.00 436,030 503,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 126,000.00 170,358.00 196,516.50 332,000 -15.96 % 279,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 9,380.00 1,000.00 36,300 -44.9 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,534.00 32,731.00 19,536.00 35,000 185.71 % 100,000

โครงการกิจกรรม  5  ส. 0.00 0.00 0.00 10,000 -50 % 5,000

โครงการจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน
และสมาชิกสภาท้องถิน 0.00 0.00 0.00 90,000 55.56 % 140,000

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการประชุมสัมมนาเพือเพิม
ประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าทีท้องถิน 0.00 113,205.00 0.00 0 0 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข่าว
สารการจัดซือจัดจ้างของ อปท. ระดับ
อําเภอ

0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกียวกับการ
เลือกตัง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

0.00 0.00 0.00 30,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพือ
เพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

0.00 0.00 101,500.00 0 100 % 20,000

ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด
นิทรรศการ และการประกวดแข่งขัน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 52,444.18 56,578.07 60,000 66.67 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 128,534.00 378,118.18 375,130.57 613,300 709,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 23,387.00 29,518.00 50,000 80 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 510.00 14,990.00 13,680 -26.9 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 1,080.00 12,955.00 35,000 -57.14 % 15,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 12,497.60 0.00 40,000 -50 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 70,725.00 56,960.00 100,000 -60 % 40,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000 -60 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 17,900.00 10,400.00 32,000 -6.25 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 126,099.60 124,823.00 275,680 212,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 44,748.72 142,486.60 143,826.76 200,000 0 % 200,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 11,966.35 0.00 0.00 0 0 % 0

ค่าบริการไปรษณีย์ 3,544.00 9,744.00 11,954.00 15,000 -86.67 % 2,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 31,779.00 32,421.00 40,000 -10 % 36,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 60,259.07 184,009.60 188,201.76 255,000 238,000

รวมงบดําเนินงาน 227,131.07 724,631.38 728,159.33 1,580,010 1,662,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีฟังคําบรรยายโครงขาเหล็กชุบ
โครเมียมทีรองนังและพนักพิงบุนวม 0.00 0.00 0.00 24,500 -100 % 0

เก้าอีสําหรับนังทํางาน 0.00 0.00 3,500.00 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับนังทํางาน 0.00 10,200.00 0.00 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีสําหรับนังทํางานผู้บริหาร 0.00 5,200.00 0.00 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานไม้ขาเหล็ก ระดับ 
3-6 0.00 9,800.00 0.00 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานไม้ขาเหล็ก ระดับ1-2 0.00 7,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจัดซือแอร์  ขนาด  36,000  
BTU พร้อมติดตัง  จํานวน  1  ชุด 0.00 44,000.00 0.00 0 0 % 0

ตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก 0.00 0.00 4,500.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองขยายเสียงเคลือนทีแบบลากจูง 0.00 0.00 0.00 8,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

เครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA  
ขนาดไม่น้อยกว่า  2,500  ANSI  
Lumens

0.00 0.00 23,500.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาว
ดํา 0.00 0.00 0.00 7,900 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 76,200.00 31,500.00 40,400 0

รวมงบลงทุน 0.00 76,200.00 31,500.00 40,400 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 0.00 0.00 25,000.00 20,000 0 % 20,000

รวมรายจ่ายอืน 0.00 0.00 25,000.00 20,000 20,000

รวมงบรายจ่ายอืน 0.00 0.00 25,000.00 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 20,000.00 20,000.00 0 100 % 20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000 40 % 14,000

รวมเงินอุดหนุน 10,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000 34,000

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000 34,000

รวมงานบริหารทัวไป 1,335,931.07 4,457,215.38 5,100,821.33 6,173,670 6,419,400

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 221,755.00 795,225.00 1,002,850.00 1,151,040 6.48 % 1,225,680

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 38,240.00 70,460.00 425.00 0 100 % 5,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 38,500.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 42,160.00 124,080.00 184,780.00 196,080 5.69 % 207,240

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 33,040.00 46,841.00 112,800.00 125,940 1.67 % 128,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 6,000.00 15,393.00 24,000.00 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 341,195.00 1,090,499.00 1,366,855.00 1,539,060 1,631,960

รวมงบบุคลากร 341,195.00 1,090,499.00 1,366,855.00 1,539,060 1,631,960
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 400.00 1,000.00 13,200.00 320,660 -71.93 % 90,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000 400 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 4,350.00 15,950.00 17,400.00 20,000 0 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,702.00 3,404.00 3,404.00 0 100 % 5,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 19,446.50 0.00 0.00 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 25,898.50 20,354.00 34,004.00 346,660 120,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 11,800.00 8,950.00 21,700.00 101,500 -11.33 % 90,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,440.00 8,596.00 16,474.00 20,000 100 % 40,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0.00 35,180.00 72,280.00 78,670 27.11 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 14,240.00 52,726.00 110,454.00 220,170 250,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 28,513.00 25,538.00 50,000 0 % 50,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 16,450.00 21,600.00 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 44,963.00 47,138.00 80,000 80,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 21,000 90.48 % 40,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 21,000 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงบดําเนินงาน 40,138.50 118,043.00 191,596.00 667,830 505,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสําหรับเจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 2,700

จัดซือเก้าอีนังทํางาน 0.00 10,200.00 0.00 0 0 % 0

จัดซือชันเก็บแฟ้มเอกสาร 0.00 5,100.00 0.00 0 0 % 0

ตู้บานเลือน 0.00 0.00 9,000.00 0 0 % 0

พัดลมชนิดติดผนัง 0.00 0.00 4,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวล
ผล  แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิว)

0.00 0.00 0.00 0 100 % 29,000

เครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 
แบบแคร่ยาว 0.00 0.00 0.00 0 100 % 23,000

เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 15,300.00 13,000.00 0 60,500

รวมงบลงทุน 0.00 15,300.00 13,000.00 0 60,500

รวมงานบริหารงานคลัง 381,333.50 1,223,842.00 1,571,451.00 2,206,890 2,197,460

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 1,717,264.57 5,681,057.38 6,672,272.33 8,380,560 8,616,860
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,640.00 470.00 31,200.00 41,000 21.95 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 2,640.00 470.00 31,200.00 41,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 2,640.00 470.00 31,200.00 41,000 50,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 2,640.00 470.00 31,200.00 41,000 50,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดตังจุดบริการประชาชนลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 16,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้อง
ถนน 0.00 37,400.00 1,476.00 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0.00 19,892.00 0.00 67,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 16,000.00 57,292.00 1,476.00 77,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 16,000.00 57,292.00 1,476.00 87,000 20,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 16,000.00 57,292.00 1,476.00 87,000 20,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 18,640.00 57,762.00 32,676.00 128,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 44,910.00 214,920.00 265,444.00 305,000 146.77 % 752,640

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,090.00 9,240.00 0.00 0 100 % 20,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 0.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,600.00 62,400.00 127,190.00 150,000 9.16 % 163,740

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3,040.00 48,590.00 13,230.00 24,060 149.38 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 64,640.00 335,150.00 405,864.00 521,060 1,038,380

รวมงบบุคลากร 64,640.00 335,150.00 405,864.00 521,060 1,038,380

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 177,880 -57.84 % 75,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000 0 % 1,000

ค่าเช่าบ้าน 7,800.00 21,450.00 23,400.00 36,000 0 % 36,000

รวมค่าตอบแทน 7,800.00 21,450.00 23,400.00 214,880 112,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 119,635.08 129,880.00 205,632.00 371,000 26.68 % 470,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 2,000.00 22,160 125.63 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,467.00 14,272.00 8,063.00 20,000 0 % 20,000

ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัด
นิทรรศการ และการประกวดแข่งขัน 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 24,000 25 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 125,102.08 144,152.00 215,695.00 437,160 580,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 24,634.00 27,054.00 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 9,912.00 7,660.00 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 7,500.00 5,830.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 42,046.00 40,544.00 100,000 100,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 2,619.37 8,505.08 2,953.10 50,000 0 % 50,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 135.00 1,080.00 1,242.00 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 20,000 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 2,754.37 9,585.08 4,195.10 75,000 75,000

รวมงบดําเนินงาน 135,656.45 217,233.08 283,834.10 827,040 867,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสําหรับนังทํางาน 0.00 3,400.00 0.00 0 0 % 0

เครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด
แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
36,000 BTU

0.00 0.00 0.00 88,000 -100 % 0

จัดซือชันเก็บแฟ้ม 40 ช่อง 0.00 10,200.00 0.00 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กทีีึบเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 9,600.00 0.00 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะเก้าอีทํางาน ระดับ 3-6 0.00 4,900.00 0.00 0 0 % 0

โต๊ะ เก้าอีทํางาน ระดับ  3-6 0.00 0.00 5,000.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครืองเสียง พร้อมอุปกรณ์ 0.00 0.00 12,900.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองทํานําเย็น 0.00 0.00 9,150.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว) 0.00 0.00 0.00 16,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED ขาว
ดํา 0.00 0.00 6,750.00 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 0.00 0.00 0.00 3,100 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 28,100.00 33,800.00 157,100 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างรัวพร้อมประตูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้านหน้าและจัดทําป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร

0.00 0.00 0.00 320,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 320,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 28,100.00 33,800.00 477,100 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 55,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 55,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 55,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 200,296.45 580,483.08 723,498.10 1,880,200 1,905,380

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 6,000.00 0 0 % 0

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 138,920.00 226,920.00 319,200 -3.29 % 308,700

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 22,615.00 59,549.00 0.00 0 100 % 60,000

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ 0.00 0.00 1,180.00 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร 0.00 2,460.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปีการ
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ และ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เกษตร

0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ และ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เกษตร

0.00 0.00 450.00 0 0 % 0

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ และ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร

0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,000

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนา ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 6,400.00 0.00 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพือ
เป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตาม
อัธยาศัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

โครงการมอบวุฒิบัตรให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0.00 4,560.00 0.00 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานทีของ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที
ของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 10,205.00 9,110.00 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ศพด.สัมพันธ์  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร

0.00 29,700.00 0.00 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ศพด.สัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 9,030.00 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ศพด.สัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ศพด.สัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้
ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0.00 0.00 0.00 6,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้
ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

0.00 0.00 0.00 0 100 % 6,000

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติ
ราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

0.00 0.00 0.00 0 100 % 107,100

รวมค่าใช้สอย 22,615.00 251,794.00 252,690.00 395,200 571,800

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 291,796.92 287,394.88 565,760 -3.54 % 545,760

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 113,074.00 0.00 0.00 0 0 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 113,074.00 291,796.92 287,394.88 570,760 550,760

รวมงบดําเนินงาน 135,689.00 543,590.92 540,084.88 965,960 1,122,560
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 314,600.00 1,034,000.00 960,000.00 914,000 -8.53 % 836,000

รวมเงินอุดหนุน 314,600.00 1,034,000.00 960,000.00 914,000 836,000

รวมงบเงินอุดหนุน 314,600.00 1,034,000.00 960,000.00 914,000 836,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 450,289.00 1,577,590.92 1,500,084.88 1,879,960 1,958,560

รวมแผนงานการศึกษา 650,585.45 2,158,074.00 2,223,582.98 3,760,160 3,863,940

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 52,640.00 195,216.00 230,340.00 265,480 3.96 % 276,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 3,270.00 0.00 0 100 % 10,000

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 38,500.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 21,360.00 62,400.00 108,000.00 123,800 -12.76 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 14,640.00 36,600.00 12,000.00 18,000 -33.33 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 88,640.00 335,986.00 392,340.00 449,280 448,000

รวมงบบุคลากร 88,640.00 335,986.00 392,340.00 449,280 448,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 61,420 -51.16 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000 400 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 62,420 35,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 32,660.00 11,290 -11.43 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 1,920.00 4,416.00 10,000 0 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 1,500.00 4,245.00 10,000 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 3,420.00 41,321.00 31,290 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 5,445.00 3,385.00 12,000 0 % 12,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 5,000 100 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 5,445.00 3,385.00 17,000 22,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 8,865.00 44,706.00 110,710 97,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสําหรับนังทํางาน 0.00 0.00 3,500.00 0 0 % 0

พัดลมแบบตังพืน 0.00 0.00 1,300.00 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 4,800.00 0 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 4,800.00 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 10,000 10,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 88,640.00 344,851.00 441,846.00 569,990 555,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2559  16:13:23 หน้า : 15/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 71,505.00 93,505.00 100,000 0 % 100,000

โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0.00 29,995.00 0.00 0 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 0.00 1,440.00 0.00 15,000 100 % 30,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 0.00 0.00 9,400.00 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเพือฝึกจิตสํานึกการ
กําจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0.00 0.00 58,600.00 0 100 % 150,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้สูงอายุ 0.00 66,400.00 0.00 0 0 % 0

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค 0.00 0.00 0.00 0 100 % 15,000

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ติดต่อ 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาแกน
นําเสร้างเสริมสุขภาพ ประจําปี 2559 0.00 0.00 0.00 230,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 169,340.00 161,505.00 350,000 335,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 169,340.00 161,505.00 350,000 335,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 45,000.00 52,500 0 % 52,500

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 45,000.00 52,500 52,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 45,000.00 52,500 52,500

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0.00 169,340.00 206,505.00 402,500 387,500

รวมแผนงานสาธารณสุข 88,640.00 514,191.00 648,351.00 972,490 942,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการสังคม
สงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0 70,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0 70,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 0 70,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 172,120.00 617,073.00 692,926.00 795,000 5.66 % 840,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 180.00 0.00 0.00 0 0 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 38,500.00 42,000.00 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 26,120.00 157,000.00 213,400.00 247,200 3.16 % 255,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 9,880.00 60,200.00 36,000.00 36,000 -16.67 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 208,300.00 872,773.00 984,326.00 1,120,200 1,167,000

รวมงบบุคลากร 208,300.00 872,773.00 984,326.00 1,120,200 1,167,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 0.00 0.00 170,020 -47.07 % 90,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.00 0.00 0.00 1,000 400 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 9,000.00 30,000.00 36,000.00 0 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,937.00 3,639.00 7,832.00 15,000 0 % 15,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 3,144.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 14,081.00 33,639.00 43,832.00 186,020 146,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 3,000.00 19,100.00 31,000.00 80,000 87.5 % 150,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,534.00 5,288.00 1,440.00 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเพือรังวัดทีดิน 0.00 3,550.00 3,450.00 30,000 66.67 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 433,100.95 565,104.26 624,000 -3.85 % 600,000

รวมค่าใช้สอย 5,534.00 461,038.95 600,994.26 754,000 820,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 9,915.00 9,694.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 141,320.00 169,220.00 200,000 -25 % 150,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,600

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0.00 6,950.00 22,520.00 70,000 -14.29 % 60,000

วัสดุการเกษตร 0.00 10,000.00 6,650.00 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 1,800.00 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 168,185.00 209,884.00 305,000 295,600

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 2,218.31 12,000 -16.67 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 2,218.31 12,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 19,615.00 662,862.95 856,928.57 1,257,020 1,271,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กทึบเก็บเอกสาร 2 บานเปิด 0.00 0.00 0.00 5,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถส่วนกลาง 0.00 0.00 787,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยโซ่ยนต์ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 40,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ชุดทดสอบคอนกรีต (SLUMP TEST) 0.00 0.00 0.00 6,500 -100 % 0

แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน 0.00 0.00 0.00 8,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จัดซือเครืองเสียงอาคารเอนกประสงค์ 0.00 0.00 0.00 65,000 -100 % 0

ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย 0.00 0.00 0.00 0 100 % 437,500

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 0.00 0.00 9,500.00 0 0 % 0

เครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุม (ELECTRONICS 
THEODOLITE) 0.00 0.00 0.00 80,000 -100 % 0

เครืองสํารวจพิกัดดาวเทียมแบบพกพา 0.00 0.00 0.00 25,000 -100 % 0

ล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับกระดาษ A3 0.00 0.00 0.00 0 100 % 8,500

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 806,500.00 200,000 486,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2559  16:13:23 หน้า : 19/31



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงเทพืนโรงเก็บวัสดุ อบต
.เมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 100,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเก็บเอกสาร อบ
ต.เมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 340,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 
อบต.เมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 960,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 1,400,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 806,500.00 1,600,000 486,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 0.00 301,000 -35.75 % 193,400

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 301,000 193,400

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 301,000 193,400

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 227,915.00 1,535,635.95 2,647,754.57 4,278,220 3,118,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 35,300.00 58,740.00 100,000 -30 % 70,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 35,300.00 58,740.00 100,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 35,300.00 58,740.00 100,000 70,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรัว อบต.เมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 440,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการก่อสร้างหอถังเก็บนําประปา อบ
ต.เมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 600,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรัวศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 495,000

โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนก
ประสงค์ อบต.เมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 480,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านคูเมือง  หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 198,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยโคจร  หมู่ที 5 0.00 0.00 0.00 160,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยบ้านยายหลง  บ้านโนนเกษตร  
หมู่ที 5

0.00 0.00 0.00 0 100 % 65,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยพัฒนานิกูล  บ้านคูเมือง  หมู่ที 
2

0.00 0.00 0.00 0 100 % 99,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยรอบหมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่  
หมู่ที 1

0.00 0.00 0.00 0 100 % 99,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายซอยนิคมบ้านหนองโบสถ์  หมู่ที 
 7

0.00 0.00 0.00 0 100 % 99,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบ้านโนนตําหนัก-โนนเมือง  
บ้านโนนตําหนัก  หมู่ที  4

0.00 0.00 0.00 0 100 % 150,000

โครงการก่อสร้างถนนดิน  บ้านหนอง
โบสถ์ หมู่ที 7 0.00 67,500.00 0.00 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านนายอุไร 
ยอดแก้ว  บ้านคูเ◌ืมือง หมู่ที 2 0.00 95,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินฝังคลองข้าง
ฝายบ้านตะโก  หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 0 100 % 99,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สายจากหลัง
ฝายถึงเขตเทศบาลตําบลโนนเมือง  บ้าน
โนนตําหนัก หมู่ที 4

0.00 49,500.00 0.00 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวิลัย – 
หนองเสม็ด   บ้านหนองไผ่ 0.00 95,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยตา
ไหว-วัดโนนเกษตร  บ้านโนนเกษตร  
หมู่ที  5

0.00 0.00 0.00 0 100 % 85,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านตา
โอ-วัดเมืองทอง 
บ้านเมืองทอง หมู่ที 6

0.00 0.00 0.00 110,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยยาย
เปลือง  บ้านตะโก  หมู่ที  3 0.00 0.00 96,000.00 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยตา
โอ-วัดเมืองทอง บ้านเมืองทอง  หมู่ที 6 0.00 49,500.00 0.00 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโกรก
คันทรงบ้านคูเมือง หมู่ที 2 0.00 0.00 0.00 102,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนิคม  
บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 99,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอย
ประปาบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที 7 0.00 77,500.00 0.00 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโนน
ตําหนัก หมู่ที 4 0.00 96,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อระบายนําซอยยาย
เปลืองบ้านตะโก  หมู่ที  3 0.00 0.00 0.00 0 100 % 99,000

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 หมู่ที 3 0.00 0.00 0.00 198,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเครืองเล่นเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 384,000 -100 % 0

โครงการเกรดปรับเกลียถนน  อบต.เมือง
เกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 99,000

โครงการขยายเขตประปาบ้านโนน
ตําหนัก  หมู่ที  4 0.00 0.00 96,000.00 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย
ประปา-หนองขาม บ้านหนองไผ่ 0.00 0.00 0.00 99,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมท่อเมนท์ประปาบ้าน
หนองโบสถ์  หมู่ที 7 0.00 0.00 0.00 102,000 -100 % 0
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โครงการติดตังชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้
สาย 0.00 0.00 249,000.00 0 0 % 0

โครงการวางท่อประปาซอยป่าเต็งหนา  
บ้านเมืองทอง  หมู่ที  6 0.00 0.00 0.00 0 100 % 99,000

โครงการวางท่อเมนท์ประปาโนนวัด บ้าน
เมืองทอง  หมู่ที 6 0.00 0.00 0.00 190,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนําถนนดินซอย
ป่าช้าบ้านหนองไผ่ หมู่ที 1 0.00 0.00 0.00 102,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนําหน้าทีทําการ 
อบต.เมืองเกษตร 0.00 95,000.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0.00 625,000.00 441,000.00 2,784,000 1,968,000

รวมงบลงทุน 0.00 625,000.00 441,000.00 2,784,000 1,968,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 660,300.00 499,740.00 2,884,000 2,038,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 227,915.00 2,195,935.95 3,147,494.57 7,162,220 5,156,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการ อบต.เมืองเกษตร เคลือนทีแบบ
บูรณาการ 0.00 10,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการ อบต.เมืองเกษตรเคลือนทีแบบ
บูรณาการ 0.00 0.00 11,260.00 14,000 -100 % 0

โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่าง
ไกลยาเสพติด 0.00 30,000.00 36,400.00 0 0 % 0

โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกล
ยาเสพติดตําบลเมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 50,000

โครงการจัดฝึกอบรมและประชาคมเสริม
สร้างประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

0.00 15,735.00 0.00 0 0 % 0
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โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพือมี
รายได้ระหว่างปิดภาคเรียน  ภายใต้การ
แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

0.00 0.00 27,360.00 50,000 0 % 50,000

โครงการจ้างนักเรียน นักศึษา เพือมีราย
ได้ระหว่างปิดภาคเรียน ภายใต้การแก้ไข
ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

0.00 36,360.00 0.00 0 0 % 0

โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพือส่งเสริมการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิน

0.00 0.00 6,657.00 5,000 100 % 10,000

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัด
ทําแผนพัฒนาท้องถิน และส่งเสริมการจัด
เวทีประชาคมหมู่บ้านตําบล และการจัด
ทําแผนพัฒนาสามปี

0.00 9,295.00 0.00 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ
พัฒนาอาชีพของชุมชน 0.00 0.00 206,300.00 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพือพัฒนา
อาชีพของประชาชน "หลักสูตรกลุ่มอาชีพ
ทําดอกไม้จันทน์และพวงหรีด"

0.00 0.00 12,305.00 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้า
ใจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเพือสามารถใช้พลังงานทดแทน
ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน 0.00 0.00 0.00 30,000 0 % 30,000

โครงการพลังชุมชนลดภาวะโลกร้อน 0.00 0.00 0.00 15,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน 0.00 0.00 0.00 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
และการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00 0.00 12,590.00 50,000 -40 % 30,000

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และ
การดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

0.00 7,275.00 0.00 0 0 % 0

โครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับสุขภาพ
และสถานการณ์โรคปัจจุบัน 0.00 7,360.00 0.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 116,025.00 312,872.00 214,000 180,000
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รวมงบดําเนินงาน 0.00 116,025.00 312,872.00 214,000 180,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0.00 116,025.00 312,872.00 214,000 180,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 116,025.00 312,872.00 214,000 180,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเกษตร
เกมส์  ต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 150,000 0 % 150,000

โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเกษตร
เกมส์ ต้านยาเสพติด 0.00 126,735.00 131,165.00 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วัน
ท้องถินไทยต้านยาเสพติด ประจําปีงบ
ประมาณ  พ.ศ. 2560

0.00 0.00 0.00 0 100 % 250,000

โครงการติดตังโครงตาข่ายเพือติดตังป้าย
ข้างสนามฟุตซอลและโครงตาข่ายกัน
ฟุตบอล 2 ข้างสนามฟุตซอล อบต.เมือง
เกษตร

0.00 0.00 0.00 200,000 -100 % 0

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์ 
วันท้องถินไทยต้านภัยยาเสพติดประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.  
2558  

0.00 36,350.00 30,470.00 0 0 % 0

โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์วันท้องถินไทยต้านยา
เสพติด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559

0.00 0.00 0.00 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 163,085.00 161,635.00 390,000 400,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 163,085.00 161,635.00 390,000 400,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

โต๊ะเทเบิลเทนนิส 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 10,000 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 10,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 50,000.00 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 50,000.00 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 50,000.00 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 163,085.00 211,635.00 400,000 400,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 16,400 204.88 % 50,000

โครงการถวายเทียนพรรษาวัดในตําบล
เมืองเกษตร 0.00 8,160.00 0.00 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมรําโทน  ใน
งานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี 0.00 13,490.00 0.00 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมรําโทน  และ
รําบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอําเภอขาม
สะแกแสง  ปรจําปี 2559

0.00 0.00 0.00 35,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมรําโทน  
และรําบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอําเภอ
ขามสะแกแสง  ประจําปี  2558

0.00 0.00 29,855.00 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมรําโทน  
และรําบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอําเภอ
ขามสะแกแสง  ประจําปี 2560

0.00 0.00 0.00 0 100 % 35,000

โครงการส่งเสริมกิจกรรม/วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  วันมาฆบูชา วันวิสาข
บูชา  และวันพระ

0.00 0.00 0.00 0 100 % 20,000

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์  สืบ
สานวัฒนธรรมไทยรดนําดําหัวขอพรผู้สูง
อายุ

0.00 53,630.00 0.00 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ สืบ
สานวัฒนธรรมไทย  รดนําดําหัวขอพรผู้
สูงอายุ

0.00 0.00 450.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 75,280.00 30,305.00 51,400 105,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 75,280.00 30,305.00 51,400 105,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000 0 % 15,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 80,000.00 0.00 0.00 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 110,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 110,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000 15,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 110,000.00 85,280.00 45,305.00 66,400 120,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง ประจําปี  2557 0.00 200,000.00 0.00 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง ประจําปี  2560 0.00 0.00 0.00 0 100 % 230,000

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง ประจําปี 2558 0.00 0.00 213,000.00 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง ประจําปี 2559 0.00 0.00 0.00 220,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 200,000.00 213,000.00 220,000 230,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 200,000.00 213,000.00 220,000 230,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 0 % 30,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 30,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000 30,000

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 0.00 230,000.00 243,000.00 250,000 260,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 110,000.00 478,365.00 499,940.00 716,400 780,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การลดต้น
ทุนการผลิตด้านการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0 30,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 0.00 0.00 0 30,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการตกแต่งสวนหย่อมหน้าทีทําการ 
อบต.เมืองเกษตร 0.00 0.00 0.00 5,000 0 % 5,000

โครงการบ้านสวย  เมืองสุข  เทิดไท้องค์
ราชัน 0.00 0.00 0.00 20,000 -100 % 0

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 
ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี 0.00 2,550.00 0.00 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เนืองในวันสําคัญต่าง 
ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000 -100 % 0

โครงการปลูกต้นไม้เนืองในวันสําคัญ
ต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 10,000

โครงการปลูกต้นไม้เพือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 
รอบ 2 เมษายน 2558

0.00 0.00 10,000.00 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 2,550.00 10,000.00 35,000 15,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 2,550.00 10,000.00 45,000 25,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0.00 2,550.00 10,000.00 45,000 25,000

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 2,550.00 10,000.00 45,000 55,000

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการประปา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุอืน 0.00 27,020.00 17,378.00 12,790 290.93 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 27,020.00 17,378.00 12,790 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 6,289.45 26,059.15 40,000 50 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 6,289.45 26,059.15 40,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 33,309.45 43,437.15 52,790 140,000

รวมงานกิจการประปา 0.00 33,309.45 43,437.15 52,790 140,000

รวมแผนงานการพาณิชย์ 0.00 33,309.45 43,437.15 52,790 140,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 21,592.00 47,246.00 58,963.00 81,385 -1.7 % 80,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 5,074,800

เบียยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 0.00 0 100 % 1,226,480

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 7,000.00 9,000.00 12,000 0 % 12,000

สํารองจ่าย 0.00 99,940.00 128,200.00 400,000 24.36 % 497,420

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 63,756.00 150,235.00 90,000.00 90,000 0 % 90,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 95,500.00 120,000.00 128,900.00 140,000 3.57 % 145,000

รวมงบกลาง 180,848.00 424,421.00 415,063.00 723,385 7,125,700

รวมงบกลาง 180,848.00 424,421.00 415,063.00 723,385 7,125,700

รวมงบกลาง 180,848.00 424,421.00 415,063.00 723,385 7,125,700

รวมแผนงานงบกลาง 180,848.00 424,421.00 415,063.00 723,385 7,125,700

รวมทุกแผนงาน 2,993,893.02 11,661,690.78 14,005,689.03 22,155,005 27,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร
อําเภอ ขามสะแกแสง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 27,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 6,419,400 บาท
งบบุคลากร รวม 4,703,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 20,400  บาท จํานวน 12 เดือน  เงินเดือนรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล อัตราเดือน
ละ 11,200 บาท  จํานวน  12 เดือน  (จํานวน 2 คน)  (สํานักปลัด)  

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท  จํานวน  12  เดือน    เงินค่าตอบแทน
ประจําตําแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  อัตราเดือนละ 880
บาท  จํานวน  12  เดือน  (จํานวน  2  คน)   
(สํานักปลัด)  

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท  จํานวน  12  เดือน    เงินค่าตอบแทน
พิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  อัตราเดือนละ 880
บาท  จํานวน  12  เดือน  (จํานวน  2  คน)   
(สํานักปลัด)  

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  ให้แก่  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  อัตราเดือนละ  7,200  บาท  จํานวน  12  เดือน
(สํานักปลัด)  

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภา รองประธาน
สภา เลขานุการสภาและสมาชิกสภา (กรณี อบต.มีรายได้เกิน 10 -25
 ล้านบาท) ดังนี
- ประธานสภา อบต.  อัตราเดือนละ  11,220 บาท    
- รองประธานสภา อัตราเดือนละ  9,180  บาท   
- สมาชิกสภา อบต.  อัตราเดือนละ  7,200  บาท  
- เลขานุการสภา อบต. อัตราเดือนละ 7,200 บาท
 (สํานักปลัด)  
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,650,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,800,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนประจําปีปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบลสังกัดสํานักงานปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน  6  ตําแหน่งตามกรอบอัตรากําลังสามปี
(สํานักปลัด)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ สําหรับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เกษตร  และพนักงานส่วนตําบลเมืองเกษตร  ได้แก่ เงินตอบแทนนอก
เหนือจากเงินเดือน เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินตอบแทนพิเศษ เงิน
เพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืน ๆ (สํานักปลัด)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับผู้
บริหาร ตําแหน่งนักบริหารงาน อบต. เดือนละ  14,000  บาท หัวหน้า
สํานักงานปลัด อบต.  เดือนละ  3,500  บาท/เดือน    จํานวน  12
  เดือน    
(สํานักปลัด)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 595,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนและค่าปรับปรุงค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัวไป สังกัดสํานักงานปลัด ตามกรอบอัตรา
กําลัง  อบต.เมืองเกษตร  จํานวน  4 อัตรา
(สํานักปลัด)  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินทีจ่ายเพิมเป็นค่าตอบ
แทนพิเศษและเงินเพิมอืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเกษตร(สํานักปลัด)  

งบดําเนินงาน รวม 1,662,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 503,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 408,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี 
- เงินตอบแทนรางวัลกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกหรือคัดเลือก
พนักงานส่วนตําบล   เพือจ่ายให้แก่คณะกรรมการสอบแข่งขัน สอบคัด
เลือก หรือคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลให้ดํารงตําแหน่งสูง
ขึน จํานวน 2,000 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สาหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจาปี) เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร  จํานวน  200,000 บาท
- ค่าตอบแทนเผู้ทีได้รับการแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีเกียวกับการเลือกตัง
สมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน  จํานวน  206,000 บาท
   (สํานักปลัด)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเกษตรทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 (สํานักปลัด)  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร ที
ได้รับตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 (สํานักปลัด)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่ผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองเกษตร ทีได้รับตามสิทธิ 
 (สํานักปลัด)  

ค่าใช้สอย รวม 709,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 279,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ จัดพิมพ์ เข้าเล่ม
เอกสารแผนพัฒนาตําบล เอกสารงบประมาณ และงานตามนโยบายต่าง ๆ
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่าจ้าง
เหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น จ้างเหมาทําความสะอาด
อบต. ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยอบต.  ค่าบริการในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ อบต.     ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าเช่าพืนทีให้บริการ     เว็ปไซต์ (โดเมนเนม) ค่าบริการวาง
ระบบโทรศัพท์ภายในสํานักงาน อบต.   ค่าประกันภัยยานพาหนะ ค่าติด
ตังเครืองรับสัญญาณต่าง ๆ 
 (สํานักปลัด)  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล            
ทีมานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน 
ตังไว้  8,000  บาท
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล      
หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ทีได้รับแต่งตังตามกฎหมาย 
หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย   
ตังไว้  7,000  บาท
-  ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี  ค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย  
    ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลาในงานงานรัฐพิธีต่าง ๆ
 เช่น   งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา,งานวันปิยมหาราช,วันแม่แห่งชาติฯ
ลฯ    
    ตังไว้ 5,000 บาท
 (สํานักปลัด)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน   ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ สําหรับการเดินทางไปราชการ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร  
(สํานักปลัด)  
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โครงการกิจกรรม  5  ส. จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอหาร อาหาร
ว่าง และ เครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนือง บรรจุอยู่ใน
แผนฯ (2560-2562)  หน้า  58   ข้อ 2    
 (สํานักงานปลัด)  
โครงการจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถินและสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 140,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในการเลือกตัง
สมาชิกสภาท้องถินและผู้บริหารท้องถินกรณีครบวาระหรือสินสุดสมาชิก
ภาพ   เช่น ค่าเครืองเขียน  แบบพิมพ์  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบ
แทนกรรมการ ฯลฯ ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นและเข้ากับหมวดค่าใช้จ่ายใน
ลักษณะนี      บรรจุอยู่ในแผนฯ (2560-2563)  หน้า   129   ข้อ 3    
 (สํานักปลัด) 

โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถินไทย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิน
ไทยเช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม     ค่ากระดาษและเครืองเขียน  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  ค่าจัด
นิทรรศการ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ   ทีเกียวข้อง  ฯลฯ  (สํานัก
ปลัด)    ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562) หน้า  130  ข้อ  5  
โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกียวกับการเลือกตัง จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ความรู้เกียวกับการเลือกตังและมีส่วน
ร่วมในการเลือกตังและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ฯลฯ  สํานักปลัด  ใน
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) หน้า  129   ข้อ  3
โครงเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพือเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของ
ประชาชน ศึกษา ดูงานทังในประเทศและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวเนืองของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร พนักงานส่วน
ตําบลลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร
และผู้ทีมีส่วนเกียวข้องบรรจุอยู่ในแผนฯ (2560-2562)  หน้า  139
  ข้อ    2  
 (สํานักปลัด)  
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดนิทรรศการ และการประกวดแข่งขัน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดงานต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม     ค่ากระดาษและเครือง
เขียน  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ    และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีเกียวข้อง  ฯลฯ  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภท  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น รถ
ยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพรินเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
โรเนียว  รถจักยานยนต์ ตู้ โต๊ะ  เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ เครืองตัด
หญ้า  เครืองปรับอากาศฯลฯ  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืนๆ ทีเกียวข้องให้ใช้งานได้ตามปกติ  ( สํานักปลัด)  

วันทีพิมพ์ : 3/10/2559  16:13:54 หน้า : 4/32



ค่าวัสดุ รวม 212,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคาร์บอน   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ   เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์ แผนที แผงปิด
ประกาศ กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือ
หน่วยงานหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ  นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงาน ฯลฯ  รวมถึงสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท   
 (สํานักปลัด) 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศ
สําหรับวิทยุ, เครืองรับโทรทัศน์,จานรับสัญญาณดาวเทียม โคม
ไฟฟ้า พร้อมขา หรือก้าน หม้อแปลงไฟฟ้า ลําโพง ไมโครโพน ขาตัง
ไมโครโฟน ฯลฯ รวมถึงสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท (สํานักงานปลัด)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ทีเป็นวัสดุโดยสภาพ ทีจํา
เป็นต้องใช้ในสานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เกษตร เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม นํายาล้างห้องนํา นํายา
ล้างจาน นํายาเช็ดกระจก  นํายาล้างจาน ฟองนําล้างจาน พรมเช็ดเท้า กระ
ติดนําร้อน  กระติกนําแข็งฯลฯ รวมถึงสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร และ
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท 
 (สํานักปลัด)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างสําหรับซ่อมแซมสิงก่อสร้างต่าง ๆ   ใน
สํานักงานทีชํารุดให้อยู่ในสภาพทีดี  เช่น  สี  กระเบือง  อ่างล้างมือ  ก๊อก
นํา  สาย   ส่งนํา  ลูกบิดประตู  ท่อ  PVC   อิฐ  ดิน  ทราย  ไม้  ฯลฯ
  (สํานักงานปลัด) 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทีเป็น
วัสดุโดยสภาพ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูก
ปืน นํามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู  กระจกมองข้างรถ
ยนต์ หม้อนํารถยนต์ กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค กระจกโค้ง
มน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ รวมถึงสิง
ของทีมีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000
 บาท  
 (สํานักงานปลัด)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี  นํามัน
เครือง  นํามันก๊าด ถ่าน  นํามันจารบี นํามันเครืองฯลฯ สําหรับใช้กับรถ
ยนต์, รถจักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า และเครืองมือเครืองใช้ต่างๆ ของอบ
ต. ทีใช้เชือเพลิงและหล่อลืน หรือทียืมจากหน่วยงานอืนๆ   (สํานักปลัด)  
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรีกล้องถ่ายรูป ถ่าน  แฟลช กระดาษเขียน
โปสเตอร์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,วีดีโอเทป แผ่นซีดี) พู่กัน
และสี  ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด  ฟิล์มสไลด์   รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
ล้าง อัด ขยาย  ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ  กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูปฯลฯ
 และค่าใช้จ่ายในการจัดทาวีซีดีบันทึกภาพผลงานการดําเนินการต่าง ๆ
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร รวมถึงสิงของทีมีลักษณะคง
ทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 
 (สํานักปลัด)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
               เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  หมึกเติม
เครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคา ต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ รวมถึงสิงของทีมีลักษณะคงทนถาวร
มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ทีไม่ได้ระบุไว้ใน
มาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือสาร (สํานักปลัด) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 238,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล และอาคาร
ทีอยู่ในการควบคุมของ อบต.เมืองเกษตร   
(สํานักปลัด)  

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดส่งไปรษณีย์  ธนาณัติ  ค่าแสตมป์  ฯลฯ  (สํานักงาน
ปลัด)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ต และค่าสือสาร
อืนๆ  เช่น       ค่าเคเบิลทีวี   ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าบริการทางโทร
คมนาคมและให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดัง
กล่าว  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ (พ.ศ
. 2560-2562) หน้า 115   ข้อ  1  (สํานักปลัด)  

งบรายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างทีปรึกษาองค์กรหรือสถาบันทีเป็น
กลาง เพือเป็นผู้ดําเนินการศึกษาวิจัยระบบการบริหารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเกษตร รายละเอียดตามทีองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เกษตรกําหนด (สํานักปลัด)  

งบเงินอุดหนุน รวม 34,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 34,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการศูนย์รวมข้อมูลการจัดซือจัดจ้างอําเภอ
ขามสะแกแสง ให้แก่เทศบาลตําบลโนนเมือง บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี  (พ.ศ. 2560-2563) หน้า       ข้อ     
(สํานักงานปลัด)  ตังจ่ายจากเงินรายได้     
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 14,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี  เช่น  วัน
เฉลิมฉลองเนืองในงานวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช    ทีคนไทยปฏิบัติกันอย่างต่อเนืองเป็นประจําทุก
ปี  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 127  ข้อ 2
 (สํานักปลัด)  ตังไว้ 10,000 บาท
-เพือเป็นค่าใช้จ่ายในส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี  "เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธราชฯ สยามมงกฎราชกุมาร ซึงเป็นวันคล้าย
วันพระราชสมภพฯ วันที 28 กรกฎาคม ของทุกปี บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560-2562) หน้า 128  ข้อ 6 (สํานักปลัด)  ตังไว้ 4,000
 บาท    

งานบริหารงานคลัง รวม 2,197,460 บาท
งบบุคลากร รวม 1,631,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,631,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,225,680 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัด
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบล  (กองคลัง)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบลเมือง
เกษตร  ได้แก่  
เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  เงินเพิมการครองชีพชัวคราว  เงิน
ตอบแทนพิเศษ  เงินเพิมตามคุณวุฒิ  และเงินเพิมอืน ๆ
(กองคลัง)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้บริหาร  ตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
กองคลัง  เดือนละ 3,500   บาท/เดือน  จํานวน12 เดือน
(กองคลัง)  

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,240 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา  สังกัดกองคลัง   องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเกษตร  จํานวน  1  อัตรา  (กองคลัง)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 128,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร  (กองคลัง)  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินทีจ่ายเพิม เป็นค่าตอบ
แทนพิเศษและเงินเพิมอืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
เมืองเกษตร(กองคลัง)   
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งบดําเนินงาน รวม 505,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ดังนี
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
ได้แก่คณะกรรมการจัดซือจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และผู้แทนชุมชนหรือประชาคมทีได้รับแต่งตังร่วมเป็นคณะ
กรรมการจัดซือ  จัดจ้าง  ตังไว้  20,000  บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  เพือจ่ายให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเกษตร   ตังไว้  70,000  บาท
(กองคลัง)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเกษตรทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
(กองคลัง)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร  ที
ได้รับสิทธิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถินพ.ศ. 2548
(กองคลัง)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่ผู้บริหาร  พนักงานส่วนตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองเกษตร  ทีได้รับตามสิทธิ
(กองคลัง)  

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ  ได้แก่  จัดพิมพ์   เข้า
เล่มเอกสารแผนพัฒนาตําบล  เอกสารงบประมาณ และงานตามนโยบาย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ  ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่าตักสิงปฏิกูล  ค่าระวาง  ค่า
โฆษณาและ
เผยแพร่  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้  ค่าเบีย
ประกันค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ
 (กองคลัง)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  สําหรับการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองเกษตร  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562)  หน้า  139 ข้อ  1  (กองคลัง)  
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โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ
.2560-2562)  หน้า  131 ข้อ  2  (กองคลัง) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  รถยนต์  เครือง
คอมพิวเตอร์  เครืองพรินเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  เครืองโรเนียว  รถ
จักรยานยนต์  ตู้  โต๊ะ  เครืองมัลติมิเดีย  โปรเจคเตอร์   เครืองตัด
หญ้า  เครืองปรับอากาศ ฯลฯ  
และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ให้ใช้งานได้ตามปกติ    (กองคลัง)  

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  หมึก  ไม้
บรรทัด  ยางลบ  คลิป  เป๊ก  เทป  พี วี ซี แบบ
ใส  กระดาษ  คาร์บอน  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  สมุดบัญชี
สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ตรายาง  ซอง  ธงชาติ
สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์   ของใช้ในการบบรรจุหีบ
ห่อ  เครืองตัดกระดาษ  เครืองเย็บกระดาษ  แผนที  แผงปิด
ประกาศ  กระดานดํารวมถึงกระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชือสํานัก
งาน  หรือหน่วยงาน  แผ่นป้ายจราจร  หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ รวมถึงสิง
ของทีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000  บาท   (กองคลัง)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  หมึก
เติมเครืองพิมพ์  เมนบอร์ด  เมาส์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน
20,000  บาท  ฯลฯ  รวมถึงสิงของ  ทีมีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000 บาททีไม่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานกลาง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร(กองคลัง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 55,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าโทรเลข  ค่าธนาณัติ  ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  รวมถึง  ค่าวัสดุและค่าบริการต่าง ๆ ทีเกียวข้อง 
(กองคลัง)  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์  ค่าบริการอินเตอร์เน็ต  และค่าสือสารอืน ๆ
เช่น  ค่าเคเบิลทีวี  ค่าสือสารผ่านดาวเทียม  ค่าบริการทางโทรคมนาคม
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้บริการดังกล่าวบรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2560-2562) หน้า  115 ข้อ 1
(กองคลัง)  
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งบลงทุน รวม 60,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสําหรับเจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์ จํานวน 2,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสําหรับเจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์แบบมีพนักพิง  
มีทีเท้าแขน  มีล้อเลือน  จํานวน 1  ตัว เนืองจากไม่มีกําหนดในมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ตังตามราคาในจังหวัด (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989  ลว. 22  มิ.ย. 2552  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2560-2562)  หน้า  133   (กองคลัง) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล  แบบที 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิว)

จํานวน 29,000 บาท

คุณลักษณะพืนฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)  ไม่น้อยกว่า  4   แกนหลัก
( 4 core)  หรือ  8  แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า  3.2 GHz   จํานวน  1  หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ  Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า  8  MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ  โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง  
หรือดีกว่า  ดังนี
1) เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า  1 GB  หรือ
2)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง
แบบ  Graphics  Processing  Unit  ทีสามารถใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB  หรือ
3)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่บนแผงวงจรหลัก  แบบ
Onboard  Graphics  ทีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  1  GB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM)  ชนิด  DDR 3  หรือดีกว่า  มีขนาดไม่
น้อยกว่า  8  GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard  Drive)   ชนิด  SATA  หรือดีกว่า  ขนาด
ความจุ
ไม่น้อยกว่า  2 TB   จํานวน  1  หน่วย
- มี  DVD-RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1  หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface)  
แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง
- มีแป้นพิมพ์หรือเมาส์
- มีจอภาพแบบ  LCD  หรือดีกว่า  มี Contrast  Ratio ไม่น้อย
กว่า  600 : 1  และ
มีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5  นิว  จํานวน  1   หน่วย  (ตามบัญชีราคา
มาตรฐาน
ครุภัณฑ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ)  สําหรับใช้ในกิจการของ
องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562)  หน้า  133  (กองคลัง)  
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เครืองพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว จํานวน 23,000 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีจํานวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า  24  เข็มพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  136  คอลัมน์  (Column)
- มีความเร็วขณะพิมพ์ร่าง  ขนาด  10  ตัวอักษรต่อนิว  ได้ไม่น้อยกว่า
400  ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความเร็วขณะพิมพ์ตัวอักษรแบบละเอียด  ขนาด 10  ตัวอักษรต่อนิว
ได้ไม่น้อยกว่า  100  ตัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ  Enhanced  Graphics  ไม่น้อยกว่า
360x360  dpi
- มีหน่วยความจํา  แบบ  Input  Buffer  ไม่น้อยกว่า  128  KB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface)  แบบ  Parallel  หรือ  USB  1.1  หรือดี
กว่า
จํานวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  หน่วย  (ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ)  สําหรับใช้ในกิจการของ
องค์การ
บริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-
2562)  หน้า 133  ข้อ   (กองคลัง)  
เครืองสํารองไฟ ขนาด 1 KVA จํานวน 5,800 บาท
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  KVA (630  Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  15  นาที
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สําหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร  
บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
หน้า 133   (กองคลัง) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ฯลฯ สําหรับการเดินทางไปราชการของ สมาชิก อปพร.ทีเดินทาง
ไปราชการ อบรม ตามคําสังของผู้อํานวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี (2560-2562)  หน้า  55  ข้อ  1  (สํานักปลัด) 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยบนท้องถนน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการในช่วงเทศกาลสงกรานต์และ
เทศกาลปีใหม่ ฯลฯ เช่น ค่าป้าย-ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนอปพร. ทีได้
รับคําสังปฏิบัติงานนอกศูนย์ฯ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี  บรรจุอยู่ในแผนฯ (2560 - 2562)  หน้า  56  ข้อ  3
(สํานักปลัด)  
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  เช่น  เครืองดับเพลิง  นํายาดับ
เพลิงเคมี  รวมถึงวัสดุอืน ๆ  ทีเกียวข้อง  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ
.ศ. 2560 – 2562)  หน้า  55  ข้อ 2  

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,905,380 บาท
งบบุคลากร รวม 1,038,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,038,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 752,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือน และพนักงานส่วนตําบล
สังกัดส่วนการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  3
   ตําแหน่ง  ได้แก่      ผู้อํานวยการกองการศึกษา  นักวิชาการ
ศึกษา   ครู (ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร) (กองการศึกษาฯ)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบลเมือง
เกษตร  ได้แก่    เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว เงินตอบแทนพิเศษ เงินเพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืน ๆ
  (กองการศึกษาฯ) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้บริหาร ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ  เดือนละ  3,500  บาท  จํานวน  12  เดือน  
(กองการศึกษาฯ)  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 163,740 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป สังกัดส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  อบต.เมืองเกษตร   
(กองการศึกษาฯ) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินทีจ่ายเพิมเป็นค่าตอบ
แทนพิเศษและเงินเพิมอืน ๆ ให้แก่ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเกษตร (กองการศึกษาฯ)  

งบดําเนินงาน รวม 867,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 112,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 75,000 บาท
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ   (เงินรางวัลประจําปี) เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร(กองการศึกษาฯ)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเกษตรทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   (กองการ
ศึกษาฯ)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
  เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เกษตร       ทีได้รับตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548  (กองการศึกษาฯ)  
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ค่าใช้สอย รวม 580,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 470,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ จัดพิมพ์ เข้าเล่ม
เอกสารแผนการศึกษา เอกสารงบประมาณ และงานตามนโยบายต่าง ๆ
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ ค่า
เบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีทางศาล ค่าจ้างเหมาบริการ
ต่างๆ เช่น      ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าจ้างเหมา
ยามรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่าบริการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของ   อบต. ค่าติดตังไฟฟ้า ค่าติดตังประปา ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าบริการวางระบบโทรศัพท์ภายใน
สํานักงาน อบต.              ค่าประกันภัยยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาแรงงานฯ
ลฯ  (กองการศึกษาฯ)  

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการต่าง ๆ   ของ  อบต.   เช่น   ค่ารับรอง 
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสารและค่า
บริการ ในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไปนิเทศงาน     ตรวจงาน
เยียมหรือ ทัศนศึกษาดูงาน หรือ   การประชุมสภาท้องถิน หรือคณะ
กรรมการ หรือคณะอนุกรรม และค่าใช้จ่ายในการจัดซือแจกัน
ดอกไม้    ดอกไม้พลาสติก พวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ เพือใช้
ในการตกแต่งสถานทีในงานพิธีการต่างๆ
-   และพวงมาลาในงานงานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่นงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา,งานวันปิยมหาราช,วันแม่แห่งชาติฯลฯ (กองการศึกษาฯ) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ  สําหรับการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองเกษตร  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
.2560-2562)  หน้า  139 ข้อ  1   (กองการศึกษาฯ)            
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดนิทรรศการ และการประกวดแข่งขัน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ เช่นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
อาหาร   ค่าอาหารว่างและเครืองดืม   ค่ากระดาษและเครืองเขียน ค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ     และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ (กองการ
ศึกษาฯ)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภท  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น รถ
ยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพรินเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
โรเนียว  รถจักยานยนต์ ตู้ โต๊ะ  เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ เครืองตัด
หญ้า  เครืองปรับอากาศฯลฯ  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืนๆ ทีเกียวข้องให้ใช้งานได้ตามปกติ   
(กองการศึกษาฯ)  
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดยสภาพ เช่น ค่าจัด
ซือนําดืม กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคาร์บอน   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ   เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ แผนที แผงปิดประกาศ กระดานดํารวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงานหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  รวมถึงสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท (กองการ
ศึกษาฯ) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ ทีเป็นวัสดุโดยสภาพ ทีจํา
เป็นต้องใช้ในสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตรและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อน
ส้อม นํายาล้างห้องนํา นํายาล้างจาน นํายาเช็ดกระจก  นํายาล้าง
จาน ฟองนําล้างจาน พรมเช็ดเท้าฯลฯ รวมถึงสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท   (กองการ
ศึกษาฯ) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  หมึกเติม
เครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคา   ต่อหน่วย
หรือต่อชุด   ไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ รวมถึงสิงของ ทีมีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ทีไม่ได้ระบุไว้
ในมาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 
(กองการศึกษาฯ)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 75,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบล เมืองเกษตร และอาคารทีอยู่ในการควบคุมของ อบต.เมืองเกษตร   
(กองการศึกษาฯ)  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปา สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเกษตร ฯลฯ   (กองการศึกษาฯ)  

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าสือ
สารอืนๆ  เช่น ค่าเคเบิลทีวี ค่าสือสารผ่านดาวเทียม และให้หมายความ
รวมถึงค่าใช้จ่าย เพือให้ได้ใช้บริการ ดังกล่าว บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ 
(พ.ศ. 2560-2562)  หน้า 115  ข้อ  1 (กองการศึกษาฯ)  
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,958,560 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,122,560 บาท
ค่าใช้สอย รวม 571,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 308,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง
เกษตร  จํานวน  245  วัน  จํานวน  63  คน  อัตราคนละ  20
  บาท  บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  หน้า  117
  ข้อ  2
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดสถานที ค่าจัดซืออาหาร ค่าของขวัญรางวัลหรือสิงของ
ต่างๆ ให้กับเด็ก รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ทีเกียวข้องในการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติบรรจุอยู่ในแผนฯ(2560-2562) หน้า 117  ข้อ  1   (กองการ
ศึกษาฯ) 
โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าจัดเวที  ค่าเช่าเครืองเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าอาหาร
เครืองดืม  ค่าใบประกาศเกียรติคุณฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
สําหรับโครงการนี  บรรจุอยู่ในแผนฯ (2560-2562)   หน้า  121
   ข้อ  14
(กองการศึกษาฯ) 

โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจําปี
การศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานของเด็กนัก
เรียน เช่น ค่าจัดเวที    ค่าเช่าเครืองเสียง   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์   ค่า
อาหาร เครืองดืม  ค่าใบประกาศเกียรติคุณฯลฯ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจํา
เป็นสําหรับโครงการนี  บรรจุอยู่ในแผนฯ(2560-2562)  หน้า  118
   ข้อ  4
(กองการศึกษาฯ)  

โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิม
นิเทศ และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก ปรากฏอยู่ใน
แผนฯ        (2560-2562)  หน้า  120  ข้อ  10  
(กองการศึกษาฯ)  

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา  บรรจุอยู่ในแผนฯ (2560-2562) หน้า 122  ข้อ  17 
(กองการศึกษาฯ)  

วันทีพิมพ์ : 3/10/2559  16:13:55 หน้า : 15/32



โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพือเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตาม
อัธยาศัยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ บรรจุอยู่ในแผนฯ(2560-2562)    หน้า 120  ข้อ 11  
(กองการศึกษาฯ)

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานทีของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานทีของเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บรรจุอยู่ในแผนฯ (2560-
2562)  หน้า 119 ข้อ  6   (กองการศึกษาฯ)  

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ศพด.สัมพันธ์ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดแข่งขัน
กีฬา  บรรจุอยู่ในแผนฯ  (2560-2562)  หน้า  119  ข้อ  7 (กองการ
ศึกษาฯ)  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 6,000 บาท

เพือจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน  3  คน  อัตราคนละ  2,000.- บาท/ปี  ตังไว้  6,000
  บาท  
(กองการศึกษาฯ)

ประเภทรายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา

จํานวน 107,100 บาท

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร
          - จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ  1,700 บาทต่อปี  
           จํานวน  63  คน คนละ  1,700  บาท
           (ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0893.2/ว 801 
           ลงวันที  11  มีนาคม 2551)
           (กองการศึกษาฯ)  

ค่าวัสดุ รวม 550,760 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 545,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ให้กับนักเรียนในตําบลเมือง
เกษตร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)  ทัง 4
 แห่ง  ในอัตราคนละ 8 บาท  จํานวน  260  วัน    ดังนี
  - โรงเรียนบ้านหนองไผ่ จํานวน 24  คน     เป็นเงิน  49,920  บาท
  - โรงเรียนบ้านคูเมือง   จํานวน  122  คน   เป็นเงิน  253,760  บาท
  - โรงเรียนบ้านบุตะโก   จํานวน  46  คน     เป็นเงิน  95,680  บาท   
  - โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์  จํานวน 17 คน        เป็นเงิน     35,360
  บาท 
 - เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองเกษตร   จํานวน   63  คน   เป็น
เงิน  131,040  บาท  บรรจุอยู่ในแผนฯ(2560-2562)  หน้า  118
   ข้อ  3  
    (กองการศึกษาฯ)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึก
เสียง (วิดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการอัดหรือขยาย ภาพ
ถ่าย
ดาวเทียมฯ วัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้อง    
(กองการศึกษาฯ)  

งบเงินอุดหนุน รวม 836,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 836,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 836,000 บาท
- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนให้แก่เด็กนักเรียน
 ในสังกัด สพฐ. 4 แห่ง
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ
.จํานวน 4 แห่ง  ในอัตราคนละ   20   บาท   จํานวน   200   วัน    แยก
เป็น
 - โรงเรียนบ้านหนองไผ่   จํานวน 24 คน    เป็นเงิน 96,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านคูเมือง จํานวน  122  คน เป็นเงิน  488,000   บาท
 -  โรงเรียนบ้านบุตะโก  จํานวน  46  คน   เป็นเงิน  184,000  บาท
 -  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์  จํานวน  17 คน เป็นเงิน  68,000
  บาท  บรรจุอยู่ในแผนฯ (2560-2562)  หน้า 117   ข้อ 2 (กองการ
ศึกษาฯ) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 555,000 บาท
งบบุคลากร รวม 448,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 448,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 276,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล
สังกัด     กองสาธารณสุขฯ องค์การบริหารส่วนตําบล  (กองสาธารณ
สุขฯ)  

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ สําหรับพนักงานส่วนตําบลเมือง
เกษตร  ได้แก่   เงินตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เงินเพิมการครอง
ชีพชัวคราว เงินตอบแทนพิเศษ เงินเพิมตามคุณวุฒิ และเงินเพิมอืน ๆ
                                 (กองสาธารณสุขฯ) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้บริหาร   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม   เดือน
ละ  3,500 บาท/เดือน  จํานวน  12  เดือน  (กองสาธารณสุขและสิงแวด
ล้อม)   

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทัว
ไป สังกัดกองสาธารณสุขฯ  อบต. เมืองเกษตร   
(กองสาธารณสุขฯ)  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินทีจ่ายเพิมเป็นค่าตอบ
แทนพิเศษและเงินเพิมอืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล เมืองเกษตร  (กองสาธารณสุขฯ)  
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งบดําเนินงาน รวม 97,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืน สาหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณี
พิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี) เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงาน
จ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร   (กองสาธารณสุขฯ)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเกษตรทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 (กองสาธารณสุขฯ)  ตังจ่ายจากเงินรายได้

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ จัดพิมพ์ เข้าเล่ม
เอกสารแผนพัฒนาตําบล เอกสารงบประมาณ และงานตามนโยบายต่าง ๆ
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ ค่าเย็บ
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่า
ธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าจ้างเหมาจัดทํา
ป้ายประชาสัมพันธ์   ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าจ้างเหมาแรงงาน ฯลฯ
   (กองสาธารณสุขฯ)  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ ฯลฯ สําหรับการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร  บรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (2560-2562) (กองสาธารณสุขฯ)  

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ประเภท  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น รถ
ยนต์ เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองพรินเตอร์  เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
โรเนียว  รถจักยานยนต์ ตู้ โต๊ะ  เครืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ เครืองตัด
หญ้า  เครืองปรับอากาศฯลฯ  และค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
อืนๆ ทีเกียวข้องให้ใช้งานได้ตามปกติ
(กองสาธารณสุขฯ)  
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ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคาร์บอน   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ   เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ แผนที แผงปิดประกาศ กระดานดํารวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงานหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  รวมถึงสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท   
(กองสาธารณสุขฯ)  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  หมึกเติม
เครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ ฯลฯ รวมถึงสิงของ ทีมีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ทีไม่ได้ระบุไว้
ในมาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 
(กองสาธารณสุขฯ)  

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิต  ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอ
ขามสะแกแสง   
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรับบริจาคโลหิต   บรรจุ
อยู่
ในแผนฯ(2560-2562)  หน้า 49   ข้อ 5 (กองสาธารณสุขฯ)  ตัง
ไว้  5,000  บาท
-  อุดหนุนโครงการวันรวมนําใจสู่กาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ให้แก่ทีทํา
การปกครองอําเภอขามสะแกแสง
        เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันรวมใจสู่กาชาด
จังหวัดนครราชสีมา  บรรจุอยู่ในแผนฯ (2560-2562)  หน้า 49   ข้อ 6  
(กองสาธารณสุขฯ)  ตังไว้   5,000  บาท                 
             

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 387,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 335,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 335,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการป้องกันและควบคุมกําจัดยุง และ แมลงต่าง ๆ
หมู่บ้านในตําบลเช่นค่าจัดซือนํายาสารเคมี ค่านํามัน  ค่าแก๊สสําหรับ
เครืองพ่นหมอกควันและอุปกรณ์ต่าง ๆ  บรรจุ อยู่ในแผนฯ(2560-2562
)   หน้า 48   ข้อ  2  (กองสาธารณสุขฯ)  
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โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้
สุนัข และแมวในตําบล   บรรจุอยู่ใน
แผนฯ (2560-2562) หน้า 48   ข้อ  3(กองสาธารณสุขฯ)  
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานของศูนย์ป้องกันและปรามปรามยาเสพติด เพือ
ให้ความรู้เกียวกับโทษของยาเสพติด และอยู่ห่างไกลยาเสพติด แก่
เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น การประชุม  อบรมสัมมนาการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ การรณรงค์ป้องกันและปรามปรามยาเสพติด ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ ฯ  เช่นค่าวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่า
วัสดุ ฯลฯ  บาท  บรรจุอยู่ใน
แผนฯ(2560-2562) หน้า  48   ข้อ  4   (กองสาธารณสุขฯ) 
โครงการฝึกอบรมเพือฝึกจิตสํานึกการกําจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพือฝึกจิตสํานึกการ
กําจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ บรรจุอยู่ในแผนฯ(2560-2562) หน้า 62
   ข้อ  2
(กองสาธารณสุขฯ)    
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ  บรรจุอยู่ในแผนฯ(2560-2562) หน้า 50   ข้อ  10 (กองสาธารณ
สุขฯ)       
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรค  บรรจุอยู่ในแผนฯ(2560-2562)  หน้า 48   ข้อ   (กองสาธารณ
สุขฯ)         

งบเงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 52,500 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 52,500 บาท
-  อุดหนุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข  
      เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน/หมู่
บ้าน  เพือพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  การแก้ไขปัญหาสาธารณ
สุข การจัดการสุขภาพเบืองต้นให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
มูลฐาน  จํานวน   7  หมู่บ้าน   หมู่บ้านละ  7,500  บาท  บรรจุอยู่ใน
แผนฯ(2560-2562)  หน้า 49   ข้อ 7 (กองสาธารณสุขฯ)    
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการสังคมสงเคราะห์ จํานวน 70,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายด้านสังคมสงเคราะห์   ในการก่อสร้าง  ซ่อมแซม ปรับ
ปรุงทีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือยาก
จน  ให้มีทีอยู่อาศัยอย่างมันคง  ดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  โครงการบ้านท้องถินประชารัฐ
ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี , โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อย
โอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง  เป็นต้น  ตามหลัก
เกณฑ์ว่าด้วยการตังงบประมาณเพือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2543  (สํานักปลัด)    

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,118,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,167,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,167,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสังกัด
กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร   (กองช่าง)  

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งสําหรับผู้บริหาร   ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการ
กองช่าง  เดือนละ  3,500  บาท/เดือน    จํานวน  12  เดือน    
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 255,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง  สังกัดกองช่าง อบต.เมือง
เกษตร  จํานวน  2 อัตรา   (กองช่าง)  

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินทีจ่ายเพิมเป็นค่าตอบ
แทนพิเศษและเงินเพิมอืน ๆ ให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
เมืองเกษตร   (กองช่าง)  
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งบดําเนินงาน รวม 1,271,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 146,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ดังนี 
- เงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
เป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี) เพือจ่ายให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองเกษตร 
(กองช่าง)  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเกษตรทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  (กองช่าง)  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร ที
ได้รับตามสิทธิ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2548     (กองช่าง)  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายให้แก่พนักงานส่วนตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบลเมือง
เกษตร ทีได้รับตามสิทธิ   (กองช่าง)  

ค่าใช้สอย รวม 820,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการต่าง ๆ ได้แก่ จัดพิมพ์ เข้า
เล่มเอกสารแผนพัฒนาตําบล เอกสารงบประมาณ และงานตามนโยบาย
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลทีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ ค่า
เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าตักสิงปฏิกูล ค่าระวาง ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับ
ใช้ ค่าเบียประกัน ค่าตรวจสอบคุณสมบัตินําประปา  ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดีทางศาล  ฯลฯ 
- ค่าจ้างเหมาบริการ เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาธุรการกองช่าง
(กองช่าง) 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา  ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ สําหรับการเดินทางไป
ราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองเกษตร บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสาม
ปี (2559-2561)  หน้า 103 ข้อ 1 (กองช่าง)
รายจ่ายเพือรังวัดทีดิน จํานวน 50,000 บาท

เพืออุดหนุนการรังวัดทีดินและสอบเขตทีดิน (กองช่าง) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 600,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ไฟฟ้า  ประปา เสียง
ตามสาย  ครุภัณฑ์  เช่น  เครืองคอมพิวเตอร์  เครืองอัดสํา
นา  ตู้  โต๊ะ  เครืองปรับอากาศ  รถยนต์  รถจักรยานยนต์  ฯลฯ
- เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  ประเภททีดินและสิง
ก่อสร้าง  เช่น ถนน  คลอง  ท่อระบายนํา  รางระบายนํา  ประปาหมู่
บ้าน  อาคารต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนตําบล  
(กองช่าง)  

ค่าวัสดุ รวม 295,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึก  ไม้บรรทัด  ยางลบ คลิป
 เป๊ก เทป พี วี ซี แบบใส  กระดาษคาร์บอน   ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด
บัญชี สมุดประวัติข้าราชการ   แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ที
ได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์  ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ   เครืองตัด
กระดาษ เครืองเย็บกระดาษ แผนที แผงปิดประกาศ กระดานดํารวมถึง
กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชือสํานักงาน หรือหน่วยงานหน่วยงาน แผ่น
ป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่างๆ ฯลฯ  รวมถึงสิงของทีมีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท  
(กองช่าง)  

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 150,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ  ทีใช้ในการก่อ
สร้าง  เช่น หิน ทราย  ค้อน เลือย  ตะปู  ไม้  ปูนซีเมนต์  บันได  และวัสดุ
อืน ๆ  ทีเกียวข้อง  
(กองช่าง)                

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น แบตเตอรี ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน นํามัน
เบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู  กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํารถ
ยนต์ กันชนรถยนต์  เบาะรถยนต์ ฟิลม์กรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่
แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลือน คีมล็อค กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระ
พริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ รวมถึงสิงของทีมีลักษณะคง
ทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด ไม่เกิน 5,000 บาท  (กองช่าง)  

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านํามันดีเซล นํามันเบนซิน แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี  นํามัน
เครือง ฯลฯ สําหรับใช้กับรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และเครืองมือเครืองใช้
ต่างๆ ของ อบต. ทีใช้เชือเพลิงและหล่อลืน หรือทียืมจากหน่วยงานอืนๆ 
(กองช่าง)  

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย พันธุ์พืช  วัสดุเพาะ
ชํา  กรรไกร  มีด  ขวาน  จอบ  เสียม ฯลฯ   
(กองช่าง)  
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ทีเป็นวัสดุโดย
สภาพ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์  หมึกเติม
เครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมาส์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีราคา ต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ รวมถึงสิงของ ทีมีลักษณะคงทน
ถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท ทีไม่ได้ระบุไว้
ในมาตรฐานกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร 
(กองช่าง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับดําเนินกิจการกระจายเสียงแบบไร้สายของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตร
(กองช่าง)  

งบลงทุน รวม 486,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 486,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
เลือยโซ่ยนต์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า เลือยโซ่ยนต์ เครืองยนต์เบนซิน กําลัง เครืองยนต์ ๓ แรง
ม้า บาร์ ๑๘ นิว จํานวน ๑ เครือง ครุภัณฑ์ ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอก
เหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึงไม่ได้ กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซือ
เพือนํามาใช้ใน
 การดําเนินงาน ตังงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดใน
ท้องถินนัน ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท0808.2/ว 1989  
ลงวันที 22 มิถุนายน 2552)   (กองช่าง)  

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงไร้สาย จํานวน 437,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย  จํานวน ๗ 
ชุด (ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึง
ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่องค์การบริหารส่วน
ตําบล
เมืองเกษตรมีความจําเป็นต้องจัดซือเพือนํามาใช้ในการดําเนินงาน ตังงบ
ประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาดในท้องถินนัน ตามนัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท0808.2/ว 1989 ลงวันที  22
 มิถุนายน 2552) (กองช่าง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 8,500 บาท
- เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3
 เพือจ่ายเป็นค่า  เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษ A3 จํานวน ๑ เครือง (ตามบัญชีรายละเอียด มาตรฐาน
ครุภัณฑ์   (กองช่าง)   
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งบเงินอุดหนุน รวม 193,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 193,400 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 193,400 บาท

1) โครงการติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองไผ่ หมู่ท1ี   บริเวณบ้าน
หนองไผ่   เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนอง
ไผ่ จํานวน 6 จุด  (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมือง
เกษตรกําหนด)ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(2560-2562)  หน้า  91
   ข้อ  1  ตังไว้  55,000  บาท  (กองช่าง)

2)  โครงการติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างและขยายเขตไฟฟ้าแรงตําบ้าน
คูเมือง หมู่ที 2  บริเวณบ้านคูเมือง    เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟฟ้าแสง
สว่าง จํานวน 4 จุด ขยายเขตไฟฟ้าแรงตําจํานวน 2 ต้น   (ตามบัญชีราย
ละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด)ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี(2560-2562)   หน้า  92   ข้อ  5   ตังไว้  47,500
  บาท  (กองช่าง)

3) โครงการติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านเมืองทอง หมู่ท6ี    บริเวณบ้าน
เมืองทอง    เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านเมือง
ทอง   จํานวน 6 จุด  (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมือง
เกษตร
กําหนด)ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(2560-2562)  หน้า  99   ข้อ  33
     ตังไว้  36,000  บาท  (กองช่าง)
             
4)โครงงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา บ้านหนองโบสถ์  หมู่ทึ7  เพือจ่ายเป็น
ค่าติดตังขยายเขตไฟฟ้าแรงตําจํานวน 3 ต้น    (ตามบัญชีรายละเอียดและ
แบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด)ปรากฏตามแผนพัฒนาสาม
ปี(2560-2562)  หน้า  92   ข้อ  5 ตังไว้  54,900  บาท  (กองช่าง)

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,038,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  ชุดหลอดไฟ  สตาร์ทเตอร์  
บัลลาตท์  ปลัก  สวิตช์  สายไฟ  กิบจับสายไฟ  แบตเตอรีวิทยุ  สาย
ไฟฟ้า  ฯลฯ
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 1,968,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,968,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร จํานวน 495,000 บาท
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.เมืองเกษตร  ตําบลเมือง
เกษตร อําเภอ    ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  เพือจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองเกษตร  
 (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตร
กําหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี(2560-2562)  หน้า  137  ข้อ 18 (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองเกษตร จํานวน 480,000 บาท
บริเวณทีทําการ อบต.เมืองเกษตร  ตําบลเมืองเกษตร อําเภอขามสะแก
แสง จังหวัดนครราชสีมา  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการปรับปรุงและต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์ อบต.เมืองเกษตร    (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบ
แปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี(2560-2562)  หน้า  134   ข้อ  5  (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายหลง  บ้านโนนเกษตร 
 หมู่ที 5

จํานวน 65,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านยายหลง  บ้านโนน
เกษตร  หมู่ที 5   ตังไว้ 65,000 บาท  เริมจากถนนคอนกรีตเดิมไปทาง
ทิศตะวันออก  สินสุดทีระยะทาง 34  เมตร เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 34 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังทังสองข้าง (ตาม
บัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด) ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี(2560-2562)  หน้า  76   ข้อ 41 (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนานิกูล  บ้านคูเมือง  หมู่ที 
2

จํานวน 99,000 บาท

เริมจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางทิศตะวันตก สินสุดทีระยะ
ทาง 65  เมตร   เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 65 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 195 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังทังสองข้าง (ตามบัญชีราย
ละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด) ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี(2560-2562)  หน้า  69   ข้อ  18  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรอบหมู่บ้าน  บ้านหนองไผ่  
หมู่ที 1

จํานวน 99,000 บาท

เริมจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางทิศเหนือ สินสุดทีระยะ
ทาง 65  เมตร เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาวรวม 65 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 195 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังทังสองข้าง (ตามบัญชีราย
ละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด) ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี (2560-2562)  หน้า  65   ข้อ  4  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยนิคมบ้านหนองโบสถ์  หมู่
ที  7

จํานวน 99,000 บาท

เริมจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางทิศตะวันออก สินสุดทีระยะ
ทาง 51  เมตร เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 51 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 204 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังทังสองข้าง (ตามบัญชีราย
ละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด) ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี(2560-2562)  หน้า   88  ข้อ 86  (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนตําหนัก-โนนเมือง  
บ้านโนนตําหนัก  หมู่ที  4

จํานวน 150,000 บาท

เริมจากถนนคอนกรีตเดิมไปทางทิศเหนือ สินสุดทีระยะ
ทาง 78  เมตร เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาวรวม 78 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 312 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังทังสองข้าง (ตามบัญชีราย
ละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด) ปรากฎตามแผน
พัฒนาสามปี(2560-2562)  หน้า  74   ข้อ 33  (กองช่าง)

วันทีพิมพ์ : 3/10/2559  16:13:55 หน้า : 26/32



โครงการก่อสร้างถนนดินฝังคลองข้างฝายบ้านตะโก  หมู่ที 3 จํานวน 99,000 บาท
บริเวณข้างฝายบ้านตะโก  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน
ดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร สูง 1.5 เมตร พร้อมงานวางท่อระบาย
นําขนาด 800 มม.จํานวน 6 ท่อน  (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลน
ของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี(2560-2562)  หน้า  72   ข้อ  28   (กองช่าง)                       
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยตาไหว-วัดโนนเกษตร  บ้านโนนเกษตร  
หมู่ที  5

จํานวน 85,000 บาท

เริมจากปากซอยไปทางทิศตะวันตก สินสุดทีระยะทาง 300 เมตร  เพือจ่าย
เป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง
กว้าง 3.0  เมตร ยาว 300.0 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่
น้อยกว่า 180.0  ลบ.ม.   (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต
.เมืองเกษตรกําหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี(2560-2562)  หน้า  79   ข้อ  52    (กองช่าง)
โครงการก่อสร้างท่อระบายนําซอยยายเปลืองบ้านตะโก  หมู่ที  3 จํานวน 99,000 บาท
บริเวณซอยยายเปลือง  เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้าง ท่อระบายนํา
ขนาด 400 มม. จํานวน 3 จุดๆละ5ท่อน รวมทังหมด 15 ท่อน  (ตาม
บัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตรกําหนด)      ปราก
ฎตามแผนพัฒนาสามปี(2560-2562)  หน้า  73   ข้อ  32      (กอง
ช่าง)            
โครงการเกรดปรับเกลียถนน  อบต.เมืองเกษตร จํานวน 99,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง ดังนี
   - จุดที1 บริเวณถนนบ้านหนองไผ่ ม.1  กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000
 เมตร หรือมีพืนทีปรับเกลีย ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.     - จุดที2
 บริเวณถนนบ้านคูเมือง ม.2  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพืนที
ปรับเกลีย ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
                         - จุดที3 บริเวณถนนบ้านโนนตําหนัก ม.4  กว้าง 4
 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพืนทีปรับเกลีย ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
                          - จุดที4 บริเวณถนนบ้านโนนเกษตร ม.5  กว้าง 4
 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพืนทีปรับเกลีย ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.
                         - จุดที5 บริเวณถนนบ้านเมืองทอง ม.6  กว้าง 4
 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพืนทีปรับเกลีย ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม
.
                       - จุดท6ี บริเวณถนนบ้านหนองโบสถ์  ม.7  กว้าง 4
 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพืนทีปรับเกลีย ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม
.
 (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมืองเกษตร
กําหนด) ปรากฎตามแผนพัฒนาสามปี(2560-2562)  หน้า  88  ข้อ  87 
(กองช่าง)
โครงการวางท่อประปาซอยป่าเต็งหนา  บ้านเมืองทอง  หมู่ที  6 จํานวน 99,000 บาท
เริมจากท่อประปาเดิมไปทางทิศใต้สินสุดทีระยะทาง 480 เมตร  เพือจ่าย
เป็นค่าเพือจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนท์ PVC.2” ชัน 13.5 ระยะทาง
รวม 480 เมตร (ตามบัญชีรายละเอียดและแบบแปลนของ อบต.เมือง
เกษตรกําหนด)  ปรากฎตามแผนพัฒนาสาม
ปี(2560-2562)  หน้า  106   ข้อ  8  (กองช่าง)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการค่ายพัฒนาเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดตําบลเมืองเกษตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม เช่น ค่าจัดทําเวที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง – เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศ
เกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าเช่าทีพักฯ
ลฯ   และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี  บรรจุอยู่ใน
แผนฯ(2560-2562) หน้า 54 ข้อ 9     
 (สํานักปลัดฯ)  
โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา เพือมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน  ภายใต้
การแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างนักเรียน/นักศึกษาทํางานระหว่างปิดภาคเรียนให้ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเด็กนัก
เรียน/นักศึกษา บรรจุในอยู่ในแผนฯ (2560 - 2562)  หน้า 53  ข้อ 6    
(สํานักปลัด)  
โครงการประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพือส่งเสริมการจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิน

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดเวทีส่งเสริมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตําบล หรือการ
ประชุมจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาตําบล ฯลฯ บรรจุอยู่ใน
แผนฯ (2560-2562) หน้า 129  ข้อ  2  (สํานักปลัด)
โครงการฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเพือสามารถใช้พลังงานทดแทนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม เช่น ค่าจัดทําเวที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง – เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศ
เกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าเช่าทีพักฯ
ลฯ   และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี บรรจุอยู่ใน
แผนฯ (2560-2562)  หน้า 60  ข้อ  5  
 (สํานักปลัดฯ)  
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม เช่น ค่าจัดทําเวที  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่าง - เครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าใบประกาศ
เกียรติคุณ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  เครืองเขียน  ค่าจ้างเหมารถยนต์ ค่าเช่าที
พัก ฯลฯ  และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี   บรรจุอยู่ในแผน
พัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562)  หน้า  45  ข้อ 1    (สํานักปลัด)   
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 30,000 บาท

เพือเป็นค่าดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน ค่าส่งเสริมการเรียนรู้จาก
ภูมิปัญญาท้องถินหรือวิทยาการสมัยใหม่ และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับ
โครงการนี    บรรจุในอยู่ในแผนฯ (2560 - 2562)  หน้า  46   ข้อ 1    
 (สํานักปลัดฯ)  
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 400,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 400,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเกษตรเกมส์  ต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมือง
เกษตรเกมส์ ปรากฏอยู่ในแผนฯ (2560-2562)  หน้า  51   ข้อ  1
(กองสาธารณสุขฯ)  
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์วันท้องถินไทยต้านยาเสพติด ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560

จํานวน 250,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการ  เช่นอุปกรณ์กีฬาในการแข่งขันและฝึกซ้อมชุด
กีฬาทีใช้ในการแข่งขัน  นําดืม เป็นต้น  ปรากฏอยู่ในแผน ( 2560 –
 2562) หน้า 51  ข้อ 4  (กองสาธารณสุขฯ)  

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 105,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 105,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์  สืบสานวัฒนธรรมไทยรดนําดําหัวขอพรผู้สูงอายุ   บรรจุอยู่ใน
แผนฯ  (2560-2562)  หน้า  127   ข้อ  1   (กองการศึกษาฯ)  

โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมรําโทน  และรําบวงสรวงท่านท้าวสุรนารีอําเภอ
ขามสะแกแสง  ประจําปี 2560

จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเข้าร่วมรํา
โทน และรําบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี   อําเภอขามสะแกแสง เช่น  ค่าแต่ง
กาย ค่าแต่งหน้า ทําผม และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  บรรจุอยู่
ในแผนฯ(2560-2562)  หน้า 128   ข้อ   4  (กองการศึกษาฯ)
โครงการส่งเสริมกิจกรรม/วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา  วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชา  และวันพระ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันพระ บรรจุอยู่ใน
แผนฯ  (2560-2562)     หน้า 125  ข้อ 1 (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 15,000 บาท
 - อุดหนุนโครงการจัดงานวันบวงสรวงย่าโมให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอ
ขามสะแกแสง        
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการวัดบวงสรวงย่าโมให้แก่ทีทําการปกครอง
อําเภอขามสะแกแสง  เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ในการดําเนินงานตาม
โครงการนี   บรรจุอยู่ในแผนฯ  (2560-2562)  หน้า   127  ข้อ  3
(กองการศึกษาฯ)  
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสง ประจําปี  2560 จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแก
แสง   บรรจุอยู่ในแผนฯ (2560-2562)  หน้า  141  ข้อ  2
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
  - อุดหนุนโครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอขามสะแกแสงให้แก่ที
ทําการปกครองอําเภอขามสะแกแสง
    เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันพริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสงให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอขามสะแกแสง     เป็นค่าใช้
จ่ายต่าง ๆ   ในการดําเนินงานตามโครงการนี   บรรจุอยู่ในแผนฯ(2560-
2562)  หน้า  141   ข้อ  1  (จะเบิกจ่ายเมือได้รับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจระดับจังหวัด)
(กองการศึกษาฯ)  

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดอบรม เช่น ค่าจัดทําเวที ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่าง – เครืองดืม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใบประกาศ
เกียรติคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครืองเขียน ค่าจ้างเหมารถยนต์  ค่าเช่าทีพักฯ
ลฯ   และค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับโครงการนี  บรรจุอยู่ใน
แผนฯ(2560-2562)  หน้า 47  ข้อ  4
 (สํานักปลัดฯ)  

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 25,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตกแต่งสวนหย่อมหน้าทีทําการ อบต.เมืองเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสวนหย่อม  เช่น ค่าต้นไม้  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ในการตกแต่งสวนหย่อม  ฯลฯ  บรรจุอยู่ในแผนฯ(2560-
2562)  หน้า 61  ข้อ  8   (กองสาธารณสุขฯ)
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โครงการปลูกต้นไม้เนืองในวันสําคัญต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ   เพือเสริมสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิง
แวดล้อมให้กับประชาชน เยาวชนและผู้นําชุมชนในตําบลเมือง
เกษตร  เพือส่งเสริมให้ความรู้และอนุรักษ์สิงแวดล้อมในตําบลเช่น  ค่า
วิทยากร  ค่าอาหาร ค่าทีพัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ ฯลฯ  บรรจุอยู่ใน
แผนฯ(2560-2562)  หน้า  58   ข้อ  1
(กองสาธารณสุขฯ) 

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  ปุ๋ย พันธุ์พืช  วัสดุเพาะ
ชํา  กรรไกร  มีด  ขวาน  จอบ  เสียม สายยาง    สปริงเกอร์  ฯลฯ 
(กองสาธารณสุขฯ)  

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจดบันทึกหน่วยการใช้นําประปา/ จัดเก็บค่านํา
ประปา
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับกิจการประปา เช่น สาร
ส้ม คลอรีน สารกรอง ท่อประปา ข้อต่อข้องอต่างๆ (กองช่าง)  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา (กองช่าง)
แผนงานงบกลาง

งบกลาง รวม 7,125,700 บาท
งบกลาง รวม 7,125,700 บาท
งบกลาง รวม 7,125,700 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ให้แก่  พนักงานจ้าง  ใน
อัตราร้อยละ  5  

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,074,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ    บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 52  ข้อ  1 (สํานักปลัด)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,226,480 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ    บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ
. 2560 - 2562)  หน้า 52  ข้อ  2   (สํานักปลัด)
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนสวัดิการทางสังคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์  จํานวน   2  คน     บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -
 2562)  หน้า  52    ข้อ  3  (สํานักปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 497,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินในกรณีจําเป็น     กรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิด
ขึน  หรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 90,000 บาท
-เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  ตัง
ไว้  90,000  บาท   เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล  ขนาดกลางสมทบไม่
น้อยกว่าร้อยละ  40  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ  

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 145,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน         (กบท.)  ในอัตรา     ร้อยละ  1  ของประมาณการรายรับ
ประจําปี  ไม่รวมเงินอุดหนุน  เงินกู้  พันธบัตร  และเงินทีมีผู้อุทิศให้ 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 80,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,074,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

145,000

สํารองจ่าย 497,420

เบียยังชีพคนพิการ 1,226,480

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 255,000 108,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 30,000 12,000

เงินเดือนพนักงาน 840,000 276,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 90,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 12,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 80,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,074,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

145,000

สํารองจ่าย 497,420

เบียยังชีพคนพิการ 1,226,480

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,368,000 1,368,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 163,740 723,120 1,249,860

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 20,000 8,000 38,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 60,000 66,600 168,600

เงินเดือนพนักงาน 752,640 3,025,680 4,894,320

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 207,240 207,240

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 252,000 378,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 26,000 41,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

90,000 30,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 30,000 150,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
โครงการสังคม
สงเคราะห์

70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 10,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

โครงการกิจกรรม  5  
ส.

โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.เมืองเกษตรเกมส์ 
 ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการค่ายพัฒนา
เยาวชนไทยห่างไกลยา
เสพติดตําบลเมือง
เกษตร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

75,000 498,000 693,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 92,000 164,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 1,000 7,000 18,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 470,000 369,000 1,029,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 50,000 20,000 70,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
โครงการสังคม
สงเคราะห์

70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 50,000 140,000 240,000

ค่าอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

308,700 308,700

โครงการกิจกรรม  5  
ส. 5,000 5,000

โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.เมืองเกษตรเกมส์ 
 ต้านยาเสพติด

150,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการควบคุม
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการค่ายพัฒนา
เยาวชนไทยห่างไกลยา
เสพติดตําบลเมือง
เกษตร

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์วันท้อง
ถินไทยต้านยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560

250,000

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดงานวัน
พริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง 
ประจําปี  2560

230,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประจําปี
การศึกษา

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา เพือมีรายได้
ระหว่างปิดภาคเรียน  
ภายใต้การแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิง
บูรณาการ

50,000

โครงการตกแต่งสวน
หย่อมหน้าทีทําการ อบ
ต.เมืองเกษตร

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาสัมพันธ์วันท้อง
ถินไทยต้านยาเสพติด 
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560

250,000

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถินและ
สมาชิกสภาท้องถิน

140,000 140,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถินไทย 30,000 30,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์และ
วันผู้สูงอายุ

50,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 60,000 60,000

โครงการจัดงานวัน
พริกและของดีอําเภอ
ขามสะแกแสง 
ประจําปี  2560

230,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 5,000 5,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

100,000 100,000

โครงการจัด
นิทรรศการแสดงผล
งานเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กประจําปี
การศึกษา

10,000 10,000

โครงการจ้างนักเรียน 
นักศึกษา เพือมีรายได้
ระหว่างปิดภาคเรียน  
ภายใต้การแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิง
บูรณาการ

50,000

โครงการตกแต่งสวน
หย่อมหน้าทีทําการ อบ
ต.เมืองเกษตร

5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฐมนิเทศ
และปัจฉิมนิเทศ และ
ประชุมผู้ปกครองนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเกษตร

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เมืองเกษตร

โครงการประชาคม
และประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพือส่งเสริมการจัด
ทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิน

10,000

โครงการปลูกต้นไม้
เนืองในวันสําคัญต่างๆ 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยบนท้องถนน

โครงการฝึกอบรมเพือ
ฝึกจิตสํานึกการกําจัด
ขยะให้ถูกสุขลักษณะ

10,000

โครงการฝึกอบรม
สร้างความรู้ความเข้า
ใจด้านพลังงานทด
แทนและอนุรักษ์
พลังงานเพือสามารถ
ใช้พลังงานทดแทนใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การลดต้นทุน
การผลิตด้านการ
เกษตร

30,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสัน 30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปฐมนิเทศ
และปัจฉิมนิเทศ และ
ประชุมผู้ปกครองนัก
เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเมืองเกษตร

5,000 5,000

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.เมืองเกษตร

20,000 20,000

โครงการประชาคม
และประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพือส่งเสริมการจัด
ทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาท้องถิน

10,000

โครงการปลูกต้นไม้
เนืองในวันสําคัญต่างๆ 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน

30,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติภัยบนท้องถนน 10,000 10,000

โครงการฝึกอบรมเพือ
ฝึกจิตสํานึกการกําจัด
ขยะให้ถูกสุขลักษณะ

10,000

โครงการฝึกอบรม
สร้างความรู้ความเข้า
ใจด้านพลังงานทด
แทนและอนุรักษ์
พลังงานเพือสามารถ
ใช้พลังงานทดแทนใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

10,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การลดต้นทุน
การผลิตด้านการ
เกษตร

30,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสัน 30,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพือเป็น
แหล่งเรียนรู้และการ
ศึกษาตามอัธยาศัยภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการรณรงค์ควบ
คุมและป้องกันโรค 15,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เกียวกับการ
เลือกตัง

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานทีของ
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริมการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ศพด.สัมพันธ์ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการส่งเสริมการ
เข้าร่วมรําโทน  และรํา
บวงสรวงท่านท้าวสุ
รนารีอําเภอขามสะแก
แสง  ประจําปี 2560

35,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรม/วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
และวันพระ

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
และการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพือเป็น
แหล่งเรียนรู้และการ
ศึกษาตามอัธยาศัยภาย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,000 10,000

โครงการรณรงค์ควบ
คุมและป้องกันโรค 15,000

โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เกียวกับการ
เลือกตัง

10,000 10,000

โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานทีของ
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมการ
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ศพด.สัมพันธ์ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000 20,000

โครงการส่งเสริมการ
เข้าร่วมรําโทน  และรํา
บวงสรวงท่านท้าวสุ
รนารีอําเภอขามสะแก
แสง  ประจําปี 2560

35,000

โครงการส่งเสริม
กิจกรรม/วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  วัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา  
และวันพระ

20,000

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
และการดําเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง

30,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,000 6,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัด
นิทรรศการ และการ
ประกวดแข่งขัน

ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัด
นิทรรศการ และการ
ประกวดแข่งขัน

ประเภทรายจ่ายเกียว
เนืองกับการปฏิบัติ
ราชการโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

รายจ่ายเพือรังวัดทีดิน 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 600,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,600

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,000 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 12,000

วัสดุอืน 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
เพือเพิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน

20,000 20,000

ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัด
นิทรรศการ และการ
ประกวดแข่งขัน

10,000 10,000

ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัด
นิทรรศการ และการ
ประกวดแข่งขัน

5,000 5,000

ประเภทรายจ่ายเกียว
เนืองกับการปฏิบัติ
ราชการโครงการสนับ
สนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

107,100 107,100

รายจ่ายเพือรังวัดทีดิน 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 120,000 770,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 70,600

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 60,000 105,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 10,000 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 15,000 45,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 545,760 545,760

วัสดุการเกษตร 20,000

วัสดุก่อสร้าง 5,000 155,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 2,000 7,000

วัสดุสํานักงาน 50,000 140,000 212,000

วัสดุอืน 50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 60,000 10,000

ค่าบริการไปรษณีย์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสําหรับเจ้าหน้าที
คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว)

เครืองพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่ยาว

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3

8,500

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
1 KVA

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลูกข่ายระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 437,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยโซ่ยนต์ 40,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมรัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เมืองเกษตร

495,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเอนก
ประสงค์ อบต.เมือง
เกษตร

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 20,000 76,000 96,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 5,000 5,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 200,000 320,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 17,000 17,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสําหรับเจ้าหน้าที
คอมพิวเตอร์ 2,700 2,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานประมวลผล 
 แบบที 2 (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิว)

29,000 29,000

เครืองพิมพ์ชนิด Dot 
Matrix Printer แบบ
แคร่ยาว

23,000 23,000

เครืองพิมพ์แบบฉีด
หมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษ A3

8,500

เครืองสํารองไฟ ขนาด 
1 KVA 5,800 5,800

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ชุดลูกข่ายระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 437,500

ครุภัณฑ์การเกษตร

เลือยโซ่ยนต์ 40,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการปรับปรุงซ่อม
แซมรัวศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เมืองเกษตร

495,000

โครงการปรับปรุงและ
ต่อเติมอาคารเอนก
ประสงค์ อบต.เมือง
เกษตร

480,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านยายหลง  บ้าน
โนนเกษตร  หมู่ที 5

65,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพัฒนานิกูล  บ้าน
คูเมือง  หมู่ที 2

99,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยรอบหมู่บ้าน  บ้าน
หนองไผ่  หมู่ที 1

99,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยนิคมบ้าน
หนองโบสถ์  หมู่ที  7

99,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนน
ตําหนัก-โนนเมือง  
บ้านโนนตําหนัก  หมู่ที 
 4

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินฝังคลองข้างฝาย
บ้านตะโก  หมู่ที 3

99,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังซอยตาไหว-วัด
โนนเกษตร  บ้านโนน
เกษตร  หมู่ที  5

85,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําซอยยาย
เปลืองบ้านตะโก  หมู่ที 
 3

99,000

โครงการเกรดปรับ
เกลียถนน  อบต.เมือง
เกษตร

99,000

โครงการวางท่อประปา
ซอยป่าเต็งหนา  บ้าน
เมืองทอง  หมู่ที  6

99,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านยายหลง  บ้าน
โนนเกษตร  หมู่ที 5

65,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยพัฒนานิกูล  บ้าน
คูเมือง  หมู่ที 2

99,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยรอบหมู่บ้าน  บ้าน
หนองไผ่  หมู่ที 1

99,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอยนิคมบ้าน
หนองโบสถ์  หมู่ที  7

99,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนน
ตําหนัก-โนนเมือง  
บ้านโนนตําหนัก  หมู่ที 
 4

150,000

โครงการก่อสร้างถนน
ดินฝังคลองข้างฝาย
บ้านตะโก  หมู่ที 3

99,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังซอยตาไหว-วัด
โนนเกษตร  บ้านโนน
เกษตร  หมู่ที  5

85,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายนําซอยยาย
เปลืองบ้านตะโก  หมู่ที 
 3

99,000

โครงการเกรดปรับ
เกลียถนน  อบต.เมือง
เกษตร

99,000

โครงการวางท่อประปา
ซอยป่าเต็งหนา  บ้าน
เมืองทอง  หมู่ที  6

99,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการ

พาณิชย์ แผนงานการเกษตร
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 193,400 52,500

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 45,000 10,000

รวม 7,125,700 140,000 55,000 780,000 180,000 5,156,000 70,000 942,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
แผนงานบริหารงาน

ทัวไป รวม

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 20,000 20,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 20,000 20,000

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์ 245,900

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 836,000 14,000 905,000

รวม 3,863,940 70,000 8,616,860 27,000,000
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