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องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

เขต/อําเภอ ปักธงชัย    จังหวัดนครราชสีมา

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

35  หมู่  1  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล เกษมทรัพย์
  เขต/อําเภอ ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30150

พืนที 10.40 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 3,619 คน

ชาย 1,757 คน

หญิง 1,862 คน

ขอ้มลู ณ วนัท ี3 สงิหาคม 2561

หนา 1



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์อีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์จึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 31,482,837.25 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 13,204,861.83 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 10,867,305.65 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 7 โครงการ รวม 43,308.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 3 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 23,116,941.18 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 118,837.80 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,069.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 134,012.18 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 70.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,074,018.20 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 10,784,934.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 16,657,250.92 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,829,278.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,313,670.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,474,446.42 บาท

งบลงทุน จํานวน 177,856.50 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 862,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

หนา 3



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

หนา 2



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 121,217.62 133,800.00 134,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 3,891.60 44,500.00 24,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 175,743.94 170,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 7,410.00 71,000.00 40,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 308,263.16 419,300.00 399,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 14,220,690.25 14,190,000.00 14,460,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 14,220,690.25 14,190,000.00 14,460,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 10,583,622.00 11,290,700.00 11,291,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,583,622.00 11,290,700.00 11,291,000.00

รวม 25,112,575.41 25,900,000.00 26,150,000.00

หนา 4



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,389,301.80 7,454,093.00 7,735,990.00

งบบุคลากร 8,156,506.00 9,294,440.00 9,630,820.00

งบดําเนินงาน 3,815,939.20 4,912,267.00 5,071,190.00

งบลงทุน 2,468,575.00 2,703,700.00 523,000.00

งบเงินอุดหนุน 1,919,148.96 1,535,500.00 3,189,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,749,470.96 25,900,000.00 26,150,000.00

รวม 22,749,470.96 25,900,000.00 26,150,000.00

หนา 5



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

หนา 6



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,702,310

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 157,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,236,800

แผนงานสาธารณสุข 292,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 547,660

แผนงานเคหะและชุมชน 3,715,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 165,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 288,600

แผนงานการเกษตร 199,420

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,735,990

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 26,150,000

หนา 7



แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 4,957,520 305,640 1,689,960 6,953,120

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,657,520 0 0 2,657,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,300,000 305,640 1,689,960 4,295,600

งบดําเนินงาน 2,266,100 152,290 250,000 2,668,390

    ค่าตอบแทน 195,000 53,800 40,000 288,800

    ค่าใช้สอย 1,440,600 88,490 155,000 1,684,090

    ค่าวัสดุ 350,000 10,000 55,000 415,000

    ค่าสาธารณูปโภค 280,500 0 0 280,500

งบลงทุน 70,800 0 0 70,800

    ค่าครุภัณฑ์ 70,800 0 0 70,800

งบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000

    เงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000

                                             รวม 7,304,420 457,930 1,939,960 9,702,310

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 90,000 61,200 6,000 157,200

    ค่าใช้สอย 70,000 61,200 0 131,200

    ค่าวัสดุ 20,000 0 6,000 26,000

                                             รวม 90,000 61,200 6,000 157,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

หนา 8



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,081,700 0 1,081,700

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,081,700 0 1,081,700

งบดําเนินงาน 1,130,000 30,000 1,160,000

    ค่าตอบแทน 73,200 0 73,200

    ค่าใช้สอย 452,400 30,000 482,400

    ค่าวัสดุ 604,400 0 604,400

งบลงทุน 103,100 0 103,100

    ค่าครุภัณฑ์ 53,100 0 53,100

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 50,000 0 50,000

งบเงินอุดหนุน 892,000 0 892,000

    เงินอุดหนุน 892,000 0 892,000

                                             รวม 3,206,800 30,000 3,236,800

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 0 112,000 112,000

    ค่าใช้สอย 0 112,000 112,000

งบเงินอุดหนุน 180,000 0 180,000

    เงินอุดหนุน 180,000 0 180,000

                                             รวม 180,000 112,000 292,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 483,060 483,060

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 483,060 483,060

งบดําเนินงาน 64,600 64,600

    ค่าตอบแทน 24,600 24,600

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

                                             รวม 547,660 547,660
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 953,520 0 953,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 953,520 0 953,520

งบดําเนินงาน 504,000 90,000 594,000

    ค่าตอบแทน 78,000 0 78,000

    ค่าใช้สอย 308,000 40,000 348,000

    ค่าวัสดุ 118,000 50,000 168,000

งบลงทุน 60,500 0 60,500

    ค่าครุภัณฑ์ 60,500 0 60,500

งบเงินอุดหนุน 2,107,000 0 2,107,000

    เงินอุดหนุน 2,107,000 0 2,107,000

                                             รวม 3,625,020 90,000 3,715,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 110,000 110,000

    ค่าใช้สอย 110,000 110,000

                                             รวม 110,000 110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 5,000 80,000 80,000 165,000

    ค่าใช้สอย 5,000 80,000 80,000 165,000

                                             รวม 5,000 80,000 80,000 165,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 288,600 288,600

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 288,600 288,600

                                             รวม 288,600 288,600

หนา 10



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 159,420 0 159,420

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,420 0 159,420

งบดําเนินงาน 25,000 15,000 40,000

    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 10,000 15,000 25,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 184,420 15,000 199,420

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,735,990 7,735,990

    งบกลาง 7,735,990 7,735,990

                                             รวม 7,735,990 7,735,990

หนา 11



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 9,702,310

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 157,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,236,800

แผนงานสาธารณสุข 292,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 547,660

แผนงานเคหะและชุมชน 3,715,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 165,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 288,600

แผนงานการเกษตร 199,420

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 7,735,990

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 26,150,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ และโดยอนุมัติของนายอําเภอปักธงชัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 26,150,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
26,150,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

หนา 12





รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอ ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 89,229.00 90,643.00 99,806.22 110,000.00 0.00 % 110,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 16,499.71 17,789.64 17,892.90 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ภาษีป้าย 3,318.00 3,518.00 3,518.50 3,800.00 5.26 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 109,046.71 111,950.64 121,217.62 133,800.00 134,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,086.40 950.60 950.60 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 675.00 1,546.50 701.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 170.00 420.00 270.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 2,740.00 582.50 210.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 10,152.00 12,735.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 1,400.00 1,400.00 1,400.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 340.00 460.00 360.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 16,563.40 18,094.60 3,891.60 44,500.00 24,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 145,622.87 131,708.10 175,743.94 170,000.00 17.65 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 145,622.87 131,708.10 175,743.94 170,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 46,400.00 0.00 1,800.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 300.00 120.00 10.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  10:14:01
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 200.00 0.00 5,600.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 46,900.00 120.00 7,410.00 71,000.00 40,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 264,310.92 360,095.82 546,601.44 400,000.00 12.50 % 450,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,534,641.88 8,803,313.70 9,014,747.16 9,000,000.00 0.71 % 9,064,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,618,162.52 1,642,782.85 1,606,883.36 1,750,000.00 0.00 % 1,750,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 90,264.31 98,303.84 83,747.66 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 771,390.77 757,412.05 764,221.70 850,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,328,843.69 1,629,199.56 1,841,684.41 1,700,000.00 59.18 % 2,706,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 30,902.40 41,671.25 47,200.45 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 38,271.01 25,809.03 23,854.07 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 262,274.00 213,014.00 291,750.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,939,061.50 13,571,602.10 14,220,690.25 14,190,000.00 14,460,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,684,828.00 4,192,137.00 10,583,622.00 11,290,700.00 0.00 % 11,291,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 4,684,828.00 4,192,137.00 10,583,622.00 11,290,700.00 11,291,000.00

รวมทุกหมวด 17,942,022.48 18,025,612.44 25,112,575.41 25,900,000.00 26,150,000.00

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  10:14:01 หนา 15



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอ ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 89,229.00 90,643.00 99,806.22 110,000.00 0.00 % 110,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 16,499.71 17,789.64 17,892.90 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ภาษีป้าย 3,318.00 3,518.00 3,518.50 3,800.00 5.26 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 109,046.71 111,950.64 121,217.62 133,800.00 134,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,086.40 950.60 950.60 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 675.00 1,546.50 701.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 170.00 420.00 270.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 2,740.00 582.50 210.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 10,152.00 12,735.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 1,400.00 1,400.00 1,400.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 340.00 460.00 360.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 16,563.40 18,094.60 3,891.60 44,500.00 24,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 145,622.87 131,708.10 175,743.94 170,000.00 17.65 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 145,622.87 131,708.10 175,743.94 170,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 46,400.00 0.00 1,800.00 50,000.00 -60.00 % 20,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 300.00 120.00 10.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  10:14:01
หนา 14



รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 200.00 0.00 5,600.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 46,900.00 120.00 7,410.00 71,000.00 40,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 264,310.92 360,095.82 546,601.44 400,000.00 12.50 % 450,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,534,641.88 8,803,313.70 9,014,747.16 9,000,000.00 0.71 % 9,064,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,618,162.52 1,642,782.85 1,606,883.36 1,750,000.00 0.00 % 1,750,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 90,264.31 98,303.84 83,747.66 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 771,390.77 757,412.05 764,221.70 850,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,328,843.69 1,629,199.56 1,841,684.41 1,700,000.00 59.18 % 2,706,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 30,902.40 41,671.25 47,200.45 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 38,271.01 25,809.03 23,854.07 40,000.00 0.00 % 40,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 262,274.00 213,014.00 291,750.00 300,000.00 0.00 % 300,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 12,939,061.50 13,571,602.10 14,220,690.25 14,190,000.00 14,460,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,684,828.00 4,192,137.00 10,583,622.00 11,290,700.00 0.00 % 11,291,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 4,684,828.00 4,192,137.00 10,583,622.00 11,290,700.00 11,291,000.00

รวมทุกหมวด 17,942,022.48 18,025,612.44 25,112,575.41 25,900,000.00 26,150,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 26,150,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 134,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 110,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 20,000 บาท
ประมาณไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกัน

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 24,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 3,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณไว้ใกล้เคียงกัน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 40,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา
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รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน  20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 14,460,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 450,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกัน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,064,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา  โดยประมาณรายรับไว้ใกล้เคียงกัน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,750,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,706,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 40,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 11,291,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,291,000 บาท

ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีทีผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 1,627,200 1,627,200 1,627,200 1,713,600 15.13 % 1,972,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 2,311,920 2,311,920 2,398,320 2,657,520

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,270,670 1,255,191 1,450,620 1,643,900 5.24 % 1,730,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 14,670 4,160 84,000 0 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 176,400 170,100 197,806 126,000 0 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 547,920 481,180 598,065 428,500 -24.39 % 324,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 76,820 64,000 81,665 55,440 -35.06 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,071,810 1,985,141 2,332,316 2,337,840 2,300,000

รวมงบบุคลากร 4,383,730 4,297,061 4,644,236 4,736,160 4,957,520

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอปักธงชัย    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 158,840 0 179,610 96,000 4.17 % 100,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,520 3,780 1,680 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 113,000 75,000 87,000 40,000 5 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,072 17,740 30,750 40,000 7.5 % 43,000

รวมค่าตอบแทน 279,432 96,520 299,040 186,000 195,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 183,722 53,470 115,677.3 100,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 52,000

ค่าจ้างหน่วยงานภายนอกสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้
บริการของ อบต.

0 0 0 0 100 % 20,000

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น 
(FR) : พนักงานกู้ชีพ 0 0 0 0 100 % 432,000

จ้างเหมาสํารวจจํานวนสุนัข/แมว 0 0 0 0 100 % 6,600

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 2,425 4,000 6,600 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (3.5)  ค่าใช้จ่ายตามแนวนโยบายแห่ง
รัฐ    ตังไว้  50,000 บาท 0 28,010 0 0 0 % 0

(3.2)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตังไว้  100,000 บาท 0 111,100 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

(3.3)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตังไว้  50,000 บาท

0 74,578 0 0 0 % 0

(3.4)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงานท้องถิน ตังไว้  100,000
 บาท 0 94,785 0 0 0 % 0

2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 
ตังไว้    ๕๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม  
การฝึกอบรม  การสัมมนา  การประชุม  
เป็นต้น

104,000 0 0 0 0 % 0

3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ตังไว้    ๕๐,๐๐๐ บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าที
พัก  
    ค่าพาหนะ  เป็นต้น

50,460 0 0 0 0 % 0

4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิน ตังไว้  ๒๗๐,๐๐๐ 
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดการฝึก
อบรม  การศึกษาดูงาน  กิจกรรมต่างๆ
    ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  
คือ
    คณะผู้บริหาร  สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบล  
    ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  ผู้นํา
ชุมชนต่างๆ  เป็นต้น

76,590 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

5.ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. ออก
หน่วยบริการสัญจร ตังไว้    ๒๐,๐๐๐ 
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตาม
    โครงการ อบต. ออกหน่วยบริการ
สัญจร ประจําปี 

5,000 0 0 0 0 % 0

7.ค่าใช้จ่ายตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ตัง
ไว้   ๕๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามแนวนโยบายแห่งรัฐ  
    ข้อสังการให้ดําเนินการจากรัฐบาล  
คณะรัฐมนตรี  จังหวัด  อําเภอ  เป็นต้น

7,440 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ตังไว้ 
50,000 บาท 0 0 40,300 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวาย
สักการะพระปิยะมหาราช ตังไว้   
2,000 บาท

0 0 1,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตัง
ไว้ 60,000 บาท 0 0 73,688 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตัง
ไว้ 100,000 บาท 0 0 82,300 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 0 200,000 -25 % 150,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิน ตังไว้ 100,000 
บาท

0 0 248,256 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน 
หรือสมาชิกสภาท้องถิน และเลือกตัง
ซ่อมสมาชิกท้องถิน

0 0 0 27,500 1,172.73 % 350,000

โครงการจ้างเหมาจัดทําป้ายทําเนียบ
บุคลากร ตังไว้ 20,000 บาท 0 0 8,825 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการแนวนโยบายแห่งรัฐ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอรัปชัน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิน 0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกียวกับผล
ประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

0 0 0 100,000 -70 % 30,000

โครงการส่งเสริมปกป้องสถาบันสําคัญ
ของชาติประจําปีพ.ศ.2560 
"ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ และ 
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติ"

0 0 91,700 0 0 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 74,478 66,007.41 65,027.39 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 504,115 431,950.41 733,373.69 547,500 1,440,600

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 109,176 34,937 61,815 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,038 8,650 8,461 40,000 -25 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 22,000 0 0 50,000 -40 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 60,700 65,790 57,950 150,000 0 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 0 100 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 2,000 30,000 -66.67 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,742 18,230 23,300 40,000 0 % 40,000

วัสดุอืน 0 0 0 2,757 262.71 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 231,656 127,607 153,526 372,757 350,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 120,653.24 97,155.42 123,206.52 200,000 -20 % 160,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 3,820 8,440 9,975 24,000 -16.67 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 802.5 1,297.91 2,961.33 4,500 0 % 4,500

ค่าบริการไปรษณีย์ 575 612 504 6,000 0 % 6,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 48,792 54,676.52 75,863 90,000 0 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 174,642.74 162,181.85 212,509.85 324,500 280,500

รวมงบดําเนินงาน 1,189,845.74 818,259.26 1,398,449.54 1,430,757 2,266,100

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1.1)  ค่าจัดซือตู้เอกสาร   ตังไว้  
10,000 บาท

0 6,600 0 0 0 % 0

(1.2)  ค่าจัดซือโต๊ะอเนกประสงค์   ตัง
ไว้  18,000 บาท

0 17,000 0 0 0 % 0

(1.3)  ค่าจัดซือเก้าอีพลาสติก ตังไว้  
18,000 บาท 0 18,000 0 0 0 % 0

(1.4)  ค่าจัดซือเก้าอีพักคอย ตังไว้  
30,000 บาท 0 30,000 0 0 0 % 0

(1.5)  ค่าจัดซือชุดโซฟารับแขก   ตังไว้ 
 20,000 บาท 0 18,000 0 0 0 % 0
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(1.6)  ค่าจัดซือม่านปรับแสง   ตังไว้  
36,000 บาท 0 24,900 0 0 0 % 0

1.  ค่าจัดซือตู้เอกสาร   ตังไว้      
๑๑,๖๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสาร 
จํานวน ๒ หลังๆละ ๕,๘๐๐ บาท  โดย
แต่ละหลังต้องมีคุณลักษณะ  ดังนี
-  ผลิตจากเหล็กหนา ๐.๖ มม. 
-  แผ่นชันปรับระดับได้ ๓ แผ่น  จัดเก็บ
เอกสาร ๔ ชัน  
-  ชนิดบานเลือนกระจก ๒ ประตู มี
กุญแจล็อค
     -  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. 
ความหนาไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. ความสูง
ไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ซม.

11,400 0 0 0 0 % 0

2.  ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ   ตังไว้    
  ๑๘,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ  แบบแยกส่วน  ชนิดติดผนัง  มี
ระบบฟอกอากาศ  จํานวน ๑ เครือง  
    โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
     -  ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู
     -  รวมค่าติดตัง
     -  เป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบ
สําเร็จรูปทังชุด  ทังหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อน 
        จากโรงงานเดียวกัน
     -  สามารถดักจับฝุ่นละอองและ
สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
     -  มีความหน่วงเวลาการทํางานของ
คอมเพรสเซอร์

16,900 0 0 0 0 % 0
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3. ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา ตังไว้        
๙,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา  
จํานวน ๑ ชุด โดยมีคุณลักษณะ  ดังนี
     -  ความกว้างของโต๊ะหมู่บูชา  ขนาด 
๙ นิว
     -  ทําด้วยไม้สัก
     -  มีฐานรองโต๊ะหมู่
     -  มีโต๊ะแท่นบูชา ๙ ชิน

9,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน 0 0 0 35,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง 0 0 0 84,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 0 0 12,000 -100 % 0

ค่าจัดซือฉากกันห้อง 0 0 0 30,000 -100 % 0

ค่าจัดซือชุดรับแขก 0 0 0 12,500 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้สาขาโทรศัพท์ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ตู้ทํานําเย็น 0 0 0 0 100 % 5,000

ป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 100 % 50,000

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 (2.1)  ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ  ตังไว้  
10,000 บาท

0 9,990 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็งและ
ข้ออ่อน จํานวน 2 เครือง ตังไว้ 19,000 
บาท

0 0 16,800 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(3.1) ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ตังไว้  14,600 บาท 0 12,980 0 0 0 % 0

(3.2) ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ตังไว้  15,200 บาท 0 15,200 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือจอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิว 0 0 0 8,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 15,800

เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครือง ตังไว้ 
7,900 บาท

0 0 7,900 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อืน

(4.1)  ค่าจัดซือผ้าใบเต้นท์ ตังไว้  
40,000 บาท 0 18,500 0 0 0 % 0

(4.2)  ค่าจัดซือชุดโต๊ะม้าหินอ่อน ตังไว้ 
 9,600   บาท

0 9,533.7 0 0 0 % 0
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1.  ค่าจัดซือเต้นท์ผ้าใบ ตังไว้     
๖๗,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต้นท์ผ้าใบทรง
โค้ง  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร  
    สูงไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐ เมตร  จํานวน 
๑ หลัง  ราคา  ๓๙,๐๐๐  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี 
-  เสาและหลังคา  ท่อเหล็กประปา  
ขนาด ๑  ? นิว  อาบสังกะสีด้านนอก
และด้านใน  หรือดีกว่า
-  ผ้าใบ  ชนิด  คูนิลอน  
-  ข้อต่อเหล็กหล่อทองเหลือง  สกรูหัว
จม  

    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเต้นท์ผ้าใบทรง
โค้ง  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า ๘ เมตร  
    สูงไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐ เมตร  จํานวน 
๑ หลัง  ราคา  ๒๘,๐๐๐  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี 
-  เสาและหลังคา  ท่อเหล็กประปา  
ขนาด ๑  ? นิว  อาบสังกะสีด้านนอก
และด้านใน  หรือดีกว่า
-  ผ้าใบ  ชนิด  คูนิลอน  
-  ข้อต่อเหล็กหล่อทองเหลือง  สกรูหัว
จม  

67,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือศาลพระภูมิและศาลเจ้าทีพร้อม
เครืองอุปกรณ์ประจําศาล และโต๊ะบูชา 
ตังไว้ 20,000 บาท

0 0 19,885 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 104,300 180,703.7 44,585 201,500 70,800

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
อบต.เกษมทรัพย์ 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 25,000 0
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รวมงบลงทุน 104,300 180,703.7 44,585 226,500 70,800

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,000 10,000 10,000 10,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 10,000 10,000 10,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ทีทํา
การปกครองอําเภอปักธงชัย 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินอุดหนุนเอกชน 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 70,000 20,000 20,000 20,000 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 70,000 20,000 20,000 20,000 10,000

รวมงานบริหารทัวไป 5,747,875.74 5,316,023.96 6,107,270.54 6,413,417 7,304,420

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 154,314 288,300 6.01 % 305,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 154,314 288,300 305,640

รวมงบบุคลากร 0 0 154,314 288,300 305,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 22,620 12,100 -58.68 % 5,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -60 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 36,000 16.67 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 22,620 57,900 53,800
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 4,825 0 0 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 53,490

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(2.3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผน
พัฒนา ตังไว้  30,000 บาท 0 16,500 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนา ตังไว้ 
30,000 บาท 0 0 18,540 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตัง
ไว้ 5,000 บาท 0 0 4,480 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตัง
ไว้ 5,000 บาท 0 0 3,900 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 4,825 16,500 26,920 75,000 88,490

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 4,470 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 4,470 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 4,825 16,500 54,010 142,900 152,290
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที 1 0 0 0 22,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 7,700 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 2,800 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 32,500 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 32,500 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,825 16,500 208,324 463,700 457,930

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 550,760 617,640 636,300 817,040 5.87 % 865,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 14,200 -9.58 % 12,840

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 185,880 218,900 223,620 240,480 3.13 % 248,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 6,280 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 107,470 312,840 319,200 433,760 12.71 % 488,880

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 25,500 22,000 24,000 37,280 -10.84 % 33,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 917,890 1,213,380 1,245,120 1,584,760 1,689,960

รวมงบบุคลากร 917,890 1,213,380 1,245,120 1,584,760 1,689,960

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 74,729 0 98,920 52,000 -61.54 % 20,000
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,130 4,260 4,260 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 86,859 4,260 103,180 72,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 40,000 0 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(2.1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตังไว้  50,000 บาท 0 70,000 0 0 0 % 0

(2.2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตังไว้  30,000 บาท 0 60,430 0 0 0 % 0

(2.3)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที ตังไว้  5,000 บาท 0 3,300 0 0 0 % 0

(๒.๑)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตังไว้   ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม  
การฝึกอบรม  การสัมมนา  การประชุม  
เป็นต้น

60,300 0 0 0 0 % 0

(๒.๒)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตังไว้   ๒๐,๐๐๐ บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าที
พัก  
    ค่าพาหนะ  เป็นต้น

42,090 0 0 0 0 % 0

(๒.๓)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลือนที ตังไว้       ๕,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลือน
ที  ประจําปี ๒๕๕๘

3,300 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตัง
ไว้ 30,000  บาท 0 0 22,060 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตัง
ไว้ 50,000  บาท 0 3,900 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาตัง
ไว้ 50,000 บาท 0 0 42,400 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 0 85,000 -29.41 % 60,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที 0 0 0 5,000 0 % 5,000

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 200,000 -70 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,550 550 1,050 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 147,240 138,180 65,510 320,000 155,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,989 22,882.35 10,095 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 482 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 11,927 21,384 24,680 25,000 0 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 48,398 44,266.35 34,775 55,000 55,000

รวมงบดําเนินงาน 282,497 186,706.35 203,465 447,000 250,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(๑.๑)  ค่าติดตังมู่ลีกันแดด   ตังไว้   
๓๕,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าติดตังมู่ลีกันแดด  ตาม
คุณลักษณะดังต่อไปนี
-  มู่ลี  ขนาด  ๑.๘๐ x ๑.๗๐ เมตร  
จํานวน ๖ ช่อง 
-  มู่ลี  ขนาด  ๒.๓๐ x ๑.๑๕ เมตร  
จํานวน ๑ ช่อง 

25,000 0 0 0 0 % 0
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๑.๒)  ค่าจัดซือตู้เอกสาร   ตังไว้   
๒๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสารแบบ
เลือน เปิด-ปิด  จํานวน ๔ หลังๆ ละ 
๕,๐๐๐ บาท 

12,620 0 0 0 0 % 0

ชุดโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีสําหรับผู้
บริหารระดับ 7-8 ตังไว้ 19,900 บาท 0 0 16,200 0 0 % 0

ตู้เหล็ก 2 บาน เปิด มือจับบิด ตังไว้ 
6,000 บาท 0 0 5,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 0 0 0 9,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(2.1)  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สีตังไว้  19,000 บาท 0 16,900 0 0 0 % 0
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(๒.๑)  ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ต
บุค สําหรับสํานักงาน ตังไว้    ๒๕,๐๐๐ 
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเต
อรฺโน้ทบุคสําหรับสํานักงาน  จํานวน ๑ 
ชุด  ตามคุณลักษณะดังต่อไปนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) ทีมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
  ไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จํานวน ๑ 
หน่วย 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด 
DDR๓ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ 
GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard disk) 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗๕๐ GB 
จํานวน ๑ หน่วย 
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มี
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ 
หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
  จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi 
(๘๐๒.๑๑b/g/n) และ Bluetooth 

23,300 0 0 0 0 % 0

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา ตังไว้ 7,900 บาท 0 0 6,390 0 0 % 0

เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 3,200 บาท จํานวน 3 เครือง ตัง
ไว้ 9,600 บาท

0 0 6,270 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 60,920 16,900 34,360 9,000 0

รวมงบลงทุน 60,920 16,900 34,360 9,000 0

รวมงานบริหารงานคลัง 1,261,307 1,416,986.35 1,482,945 2,040,760 1,939,960

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 7,014,007.74 6,749,510.31 7,798,539.54 8,917,877 9,702,310
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (๒.๑)  ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและลด
อุบัติเหตุ ตังไว้    ๓๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการเฝ้าระวัง
    และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์

29,400 0 0 0 0 % 0

(2.1)  ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและลด
อุบัติเหตุ ตังไว้  30,000 บาท 0 37,900 0 0 0 % 0

(2.2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตังไว้  10,000 บาท 0 3,240 0 0 0 % 0

(2.4)  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วย
กู้ชีพกู้ภัยประจําตําบล ตังไว้  30,000 
บาท

0 28,540 0 0 0 % 0

(๒.๒)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตังไว้    ๑๐,๐๐๐ บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าที
พัก  
    ค่าพาหนะ  เป็นต้น

5,760 0 0 0 0 % 0

(๒.๓)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อป
พร.อบต.เกษมทรัพย์ ตังไว้   ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดการฝึก
อบรม  กิจกรรมต่างๆ
    ตามโครงการฝึกอบรม อปพร.อบต
.เกษมทรัพย์  รุ่นที ๒

91,630 0 0 0 0 % 0
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(๒.๗)  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ด้าน
วินัยจราจร ตังไว้    ๒๐,๐๐๐ บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมเพือให้ความรู้ความเข้าใจ
    เกียวกับวินัยจราจรแก่เยาวชนและ
ประชาชน

14,744 0 0 0 0 % 0

๒.๕)  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ 
อปพร.อบต.เกษมทรัพย์ ตังไว้    
๒๐,๐๐๐ บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมของศูนย์ อปพร.อบต.เกษม
ทรัพย์
    เช่น  การประชุมเจ้าหน้าที  เบียเลียง  
วัสดุอุปกรณ์ประจําศูนย์  เป็นต้น

9,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุ 
ตังไว้  50,000  บาท 0 0 34,020 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้
ภัยประจําตําบล ตังไว้ 220,000  บาท 0 0 368,910 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

0 0 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต
.เกษมทรัพย์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ประจําตําบล 0 0 0 420,000 -95.24 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 150,534 69,680 402,930 490,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 -100 % 0

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 0 100 % 20,000
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วัสดุอืน 15,120 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 15,120 0 0 10,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 165,654 69,680 402,930 500,000 90,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1.1)  ค่าจัดซือเครืองรับ – ส่งวิทยุ  ตัง
ไว้  60,000 บาท 0 50,000 0 0 0 % 0

(๑.๑)  ค่าจัดซือเครืองรับ – ส่งวิทยุ  ตัง
ไว้     ๓๖,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับ – ส่ง
วิทยุ  ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ  
จํานวน ๓ เครืองๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท
    โดยแต่ละเครืองต้องประกอบด้วย  
ตัวเครือง  แท่นชาร์ท  แบตเตอรี ๑ ก้อน 
 เสายาง  เหล็กพับ  

30,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ 0 0 0 30,000 -100 % 0
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ครุภัณฑ์อืน

(๒.๑)  ค่าจัดซือป้ายไฟจราจรชนิดสาม
เหลียม  ตังไว้     ๑๒,๕๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือป้ายไฟจราจร
ชนิดสามเหลียม จํานวน ๑ ชุด  โดยต้อง
มีคุณลักษณะ  ดังนี
     -  ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ 
ซม.  ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐๐ 
ซม.
     -  ไฟหมุนขนาด ๔.๘ นิว ๑๐ วัตต์
     -  ไฟนีออนขนาด ๓๖ วัตต์ ด้านละ 
๑ หลอด
     -  โครงเหล็กพ่นด้วยสีอคิริค ขาวตัด
แดง
     -  แผ่นป้ายหยุดตรวจขนาดไม่น้อย
กว่า  ๔๕ x ๔๕ ซม. ติดสัญลักษณ์หยุด
ตรวจด้วยสติกเกอร์สะท้อนแสง
     -  แผ่นเหล็กใส่ชือหน่วยงานขนาด
ไม่น้อยกว่า  ๖๙ x ๑๕ ซม.
     -  สายไฟยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร
     -  ล้อขนาด ๘ นิว ๔ ล้อ
     -  ใช้ไฟได้ทัง ๒ ระบบ  คือ  ไฟบ้าน 
และ ไฟแบตเตอรี 

12,500 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 42,500 50,000 0 30,000 0

รวมงบลงทุน 42,500 50,000 0 30,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 208,154 119,680 402,930 530,000 90,000

งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 66,300 61,200 61,200 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 61,200

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  10:15:55
หนา 38



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(๒.๑)  ค่าใช้จ่ายในการจัดการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ตังไว้    ๒๐,๐๐๐ 
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการอบรม
    ให้ความรู้ตามกฎหมายท้องถินเกียว
กับการรักษาความสงบเรียบร้อย
    แก่เยาวชนและประชาชน

10,025 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 10,025 66,300 61,200 61,200 61,200

รวมงบดําเนินงาน 10,025 66,300 61,200 61,200 61,200

รวมงานเทศกิจ 10,025 66,300 61,200 61,200 61,200

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 6,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 6,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 0 6,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 218,179 185,980 464,130 591,200 157,200
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 251,820 287,280 503,498 842,880 -9.81 % 760,200

เงินประจําตําแหน่ง 10,500 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 121,065 67,840 200,640 254,280 0.68 % 256,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 12,000 41,068 27,900 -15.77 % 23,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 407,385 409,120 787,206 1,167,060 1,081,700

รวมงบบุคลากร 407,385 409,120 787,206 1,167,060 1,081,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 55,512 0 62,960 73,930 -66.18 % 25,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000 27,000 48,000 -12.5 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,886.75 4,260 4,770 4,200 0 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 96,398.75 40,260 94,730 128,130 73,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,810 0 600 15,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(3.1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตังไว้  30,000 บาท 0 16,100 0 0 0 % 0
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(3.2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตังไว้  20,000 บาท 0 17,138 0 0 0 % 0

(3.3)  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   ตังไว้  
235,000 บาท 0 209,120 0 0 0 % 0

(๓.๑)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตังไว้   ๒๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม  
การฝึกอบรม  การสัมมนา  การประชุม  
เป็นต้น

59,200 0 0 0 0 % 0

(๓.๓)  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตังไว้   
๒๒๔,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
 
    จํานวน ๔๐ คนๆ ละ ๒๐ บาท จํานวน 
๒๘๐ วัน 

224,000 0 0 0 0 % 0

๓.๒)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตังไว้   ๑๐,๐๐๐ บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าที
พัก  
    ค่าพาหนะ  เป็นต้น

11,400 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ตังไว้ 307,600 
บาท

0 0 291,600 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตัง
ไว้ 40,000 บาท 0 0 7,236 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  
ตังไว้ 30,000 บาท 0 0 15,600 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 0 100,000 -40 % 60,000

โครงการจัดซืออุปกรณ์ในห้องพยาบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 0 320,800 5.17 % 337,400

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,500 5,200 0 14,000 7.14 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 304,910 247,558 315,036 449,800 452,400

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 48,272 21,628 845 20,000 25 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 15,812 13,706 0 10,000 100 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 383,048.8 411,129.26 440,788.66 494,380 4.66 % 517,400

วัสดุก่อสร้าง 2,348.4 0 0 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,460 4,589 4,490 15,000 33.33 % 20,000

วัสดุการศึกษา 0 13,577 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 453,941.2 464,629.26 446,123.66 554,380 604,400

รวมงบดําเนินงาน 855,249.95 752,447.26 855,889.66 1,132,310 1,130,000

งบลงทุน
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ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

 (๑.๑)  ค่าจัดซือตู้เอกสาร   ตังไว้   
๑๐,๔๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เอกสาร  ชนิด
ตู้เหล็กบานทึบ  จํานวน ๒ หลังๆ ละ 
๕,๒๐๐ บาท  โดยแต่ละหลังต้องมี
คุณลักษณะ  ดังนี
-  ผลิตจากเหล็กหนา ๐.๖ มม. 
-  แผ่นชันปรับระดับได้ ๓ แผ่น  จัดเก็บ
เอกสาร ๔ ชัน  

-  ชนิดบานเปิดทึบ ๒ ประตู มีกุญแจ
ล็อค
     -  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. 
ความหนาไม่น้อยกว่า ๔๕ ซม. ความสูง
ไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ซม.

9,600 0 0 0 0 % 0

(1.1)  ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตังไว้  74,000 
บาท 0 66,000 0 0 0 % 0

(1.2)  ค่าจัดซือโทรทัศน์พร้อมเครือง
เล่น DVD  ตังไว้  17,000 บาท 0 11,490 0 0 0 % 0

(1.3)  ค่าจัดซือเครืองเล่น DVD  ตังไว้  
4,700 บาท 0 2,990 0 0 0 % 0
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(๑.๒)  ค่าจัดซือโต๊ะ - เก้าอี ตังไว้  
๒๘,๐๐๐  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะ – เก้าอี เพือ
รับประทานอาหารของเด็ก  จํานวน ๗ 
ชุดๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท  
    โดยแต่ละชุดมีคุณลักษณะดังนี
     -  โต๊ะบุด้วยโฟเมก้าขาว  ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  ๖๐ ซม.  ยาวไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ ซม.  สูง  ๕๐ ซม.  
          จํานวน ๑ ตัว
     -  เก้าอีบุด้วยโฟเมก้าขาว  ขนาด
กว้างไม่น้อยกว่า  ๓๐ ซม.  ยาวไม่น้อย
กว่า ๑๒๐ ซม.  สูง  ๓๐ ซม.  
          จํานวน ๒ ตัว

27,300 0 0 0 0 % 0

(๑.๓)  ค่าจัดซือชันวางหนังสือ   ตังไว้  
๑๐,๔๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางหนังสือ
แบบชันเอียง  จํานวน ๒ หลังๆ ละ 
๔,๗๐๐ บาท  โดยแต่ละหลังต้องมี
    คุณลักษณะ  ดังนี
-  ผลิตจากเหล็กหนา ๐.๖ มม. 
-  วาง / จัดเก็บเอกสารได้ไม่น้อยกว่า ๔ 
ชัน  
     -  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ ซม. 
ความหนาไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ความสูง
ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม.

7,000 0 0 0 0 % 0

(๑.๔)  ค่าจัดซือชันวางของ
อเนกประสงค์  ตังไว้  ๑๘,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางของ
อเนกประสงค์ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด  
โดยต้องมีคุณลักษณะ  ดังนี
-  ผลิตจากไม้เมลามีน  ทนความร้อน  
-  จัดเก็บของใช้ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่อง

12,000 0 0 0 0 % 0

เก้าอีทํางาน 0 0 0 0 100 % 8,000
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ค่าจัดซือชุดโต๊ะทํางานผู้บริหารตัวแอล  
ตังไว้ 12,000 บาท 0 0 11,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือผ้าม่าน  ตังไว้ 17,500 บาท 0 0 17,500 0 0 % 0

ค่าจัดทําป้ายชือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัง
ไว้ 10,000 บาท 0 0 8,000 0 0 % 0

ตู้บานเลือนกระจก 0 0 0 0 100 % 6,200

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๒.๑)  ค่าจัดซือตู้เย็น  ตังไว้       
๙,๔๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เย็น  ขนาด ๗ 
คิวบิกฟุต  จํานวน ๑ หลัง 

9,080 0 0 0 0 % 0

ค่าคูเลอร์นําดืม ตังไว้  8,000  บาท 0 0 7,440 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์  Multifunction 
แบบฉีดหมึก(Inkjet) ตังไว้  7,900       
     บาท

0 0 7,900 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 0 100 % 21,000

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 0 0 0 0 100 % 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 10,000

ครุภัณฑ์อืน

 (1.1)  ค่าจัดซือเครืองเล่นสนาม ตังไว้  
100,000 บาท 0 99,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 64,980 179,480 51,840 0 53,100

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการติดตังกันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0 0 0 0 100 % 50,000
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

(1.1)  ค่าก่อสร้างทีแปรงฟันเด็กมีก๊อก
นํา  จํานวน  10 จุด   ตังไว้  35,000 
บาท 0 35,000 0 0 0 % 0

(1.2)  โครงการก่อสร้างผนังกระจกกัน
ห้องโครงคร่าวอะลูมิเนียม  ตังไว้  
75,000 บาท 0 58,900 0 0 0 % 0

(๑.๑)  ค่าก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และฐานพร้อมเสาธง ตังไว้  ๑๕๐,๐๐๐ 
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและฐานพร้อมเสาธง  ตามราย
ละเอียดดังนี
     -  ก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็ก  
รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
เกษมทรัพย์  
        โดยมีขนาดความยาวรวม ๗๐.๐๐ 
เมตร  ความสูง ๑.๕๐ เมตร  โดยการก่อ
สร้างเป็นไปตามรูปแบบ
        และรายการก่อสร้างทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์กําหนด
     -  ก่อสร้างฐานพร้อมเสาธง  ขนาด
ความสูง ๗.๐๐ เมตร  โดยการก่อสร้าง
เป็นไปตามรูปแบบ
        และรายการก่อสร้างทีองค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์กําหนด
     -  มีป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ใน
ขณะดําเนินการและเมือสินสุดโครงการ

140,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 140,000 93,900 0 0 50,000

รวมงบลงทุน 204,980 273,380 51,840 0 103,100
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 772,000 809,000 793,000 828,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน 
(สพฐ.)

0 0 0 0 100 % 892,000

รวมเงินอุดหนุน 772,000 809,000 793,000 828,000 892,000

รวมงบเงินอุดหนุน 772,000 809,000 793,000 828,000 892,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 2,239,614.95 2,243,947.26 2,487,935.66 3,127,370 3,206,800

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (๑.๑)  ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมวันเด็ก 
ตังไว้   ๒๕,๐๐๐   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมวันเด็ก
ประจําปี ๒๕๕๘

44,965 0 0 0 0 % 0

๑.๒)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึก
ศึกษา ตังไว้   ๓๐,๐๐๐  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องใน
การจัดกิจกรรม/โครงการฝึกศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์

9,030 0 0 0 0 % 0

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 10,000
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โครงการฝึกศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 0 6,000 233.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 53,995 0 0 6,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 53,995 0 0 6,000 30,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 53,995 0 0 6,000 30,000

รวมแผนงานการศึกษา 2,293,609.95 2,243,947.26 2,487,935.66 3,133,370 3,236,800

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซือเครืองชังนําหนัก 0 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,500 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,500 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 0 180,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 0 0 100 % 180,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 180,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 180,000 180,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 0 182,500 180,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (๑.๑)  ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด   ตังไว้     ๓๐,๐๐๐   
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

7,200 0 0 0 0 % 0

 (๑.๕)  ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก   ตังไว้    
๕๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก  
    เช่น  การรณรงค์  การอบรมให้ความ
รู้  การฉีดพ่นหมอกควัน  การใช้ทราย
อะเบท  เป็นต้น

1,500 0 0 0 0 % 0

(1.1)  ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตังไว้  30,000   บาท 0 6,000 0 0 0 % 0

(1.4)  ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคไข้เลือดออก ตังไว้  50,000 
บาท 0 1,100 0 0 0 % 0

(1.5)  ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการออก
กําลังกาย   ตังไว้  50,000 บาท 0 39,150 0 0 0 % 0
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(๑.๖)  ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการออก
กําลังกาย   ตังไว้    ๕๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพือสนับสนุนการออกกําลังกาย
ของเยาวชนและประชาชนในพืนที  
    เช่น  แอโรบิคเพือสุขภาพ  กิจกรรม 
to be number one  เป็นต้น

50,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
พิษสุนัขบ้า  ตังไว้  40,000 บาท 0 0 6,900 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  ตังไว้  30,000   บาท 0 0 11,478 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิงปฏิกูล ตังไว้ 45,000 บาท 0 0 43,300 0 0 % 0

โครงการชุมชนปลอดขยะ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 40,000 0 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 30,000 40 % 42,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 0 0 0 50,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 58,700 46,250 61,678 130,000 112,000

รวมงบดําเนินงาน 58,700 46,250 61,678 130,000 112,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑.๑)  ค่าจัดซือรถพยาบาลฉุกเฉิน   ตัง
ไว้    ๙๕๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถพยาบาลฉุก
เฉิน  ชนิดรถกระบะ  จํานวน ๑ คัน  
โดยมีคุณลักษณะดังนี
     -  เครืองยนต์ดีเซล ๔ สูบ  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อย ๒,๔๐๐ ซีซี  พร้อม
อุปกรณ์ตามมาตรฐาน
     -  ประตูมีด้านหลัง  ปิด – เปิด  
สําหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก
     -  มีตู้เก็บท่อ  บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 
๒ ท่อ  ทีแขวนนําเกลือ
     -  ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์
     -  มีวิทยุคมนาคม VHF / FM ๒๕ 
วัตต์พร้อมอุปกรณ์
     -  คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การ
แพทย์ประกอบ
          -  เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อ
เข็น  ปรับเป็นรถเข็นได้
          -  ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบ
สําหรับเด็กและผู้ใหญ่
          -  เครืองส่องกล่องเสียง / เครือง
ดูดของเหลว
          -  เครืองดันความดันโลหิตชนิด
ติดผนัง
          -  ชุดป้องกันกระดูกคอเคลือน
          -  ชุดเฝือกลม
          -  ชุดให้ออกซิเจนแบบ pipe 
line  สําหรับท่อส่งก๊าซ
          -  อุปกรณ์ดามหลังชนิดสัน
          -  เก้าอีเคลือนย้ายผู้ป่วย  ชนิด
พับเก็บได้

849,000 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์การเกษตร

 (1.1)  ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 
ตังไว้  59,000 บาท 0 55,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์กีฬา

เครืองออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู่ 3 
บ้านท่าเยียม ตังไว้ 40,000 บาท 0 0 39,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 849,000 55,000 39,000 0 0

รวมงบลงทุน 849,000 55,000 39,000 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 907,700 101,250 100,678 130,000 112,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 73,530 67,500 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 73,530 67,500 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 73,530 67,500 0 0 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 73,530 67,500 0 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 981,230 168,750 100,678 312,500 292,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 244,500 276,240 285,360 305,700 5.87 % 323,640

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 80,880 21,680 137,385 144,900 3.02 % 149,280

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 14,500 4,000 22,925 24,000 -57.75 % 10,140

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 339,880 301,920 445,670 474,600 483,060

รวมงบบุคลากร 339,880 301,920 445,670 474,600 483,060

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  10:15:56
หนา 52



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 28,360 0 35,510 19,000 -47.37 % 10,000

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

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,000 0 1,930 9,600 0 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 29,360 0 37,440 33,600 24,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,800 750 0 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (2.2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตังไว้  10,000 บาท 0 14,198 0 0 0 % 0

 (2.5)  ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ตังไว้  20,000 บาท 0 10,830 0 0 0 % 0

 (๒.๔)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยียม
บ้านผู้สูงอายุและคนพิการ ตังไว้    
๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตาม
    โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุและคน
พิการประจําปี

450 0 0 0 0 % 0

 (๒.๖)  ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ตังไว้    ๒๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  
    เช่น  การฝึกอบรมอาชีพเสริม  เป็น
ต้น

10,325 0 0 0 0 % 0
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 (๒.๘)  ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มเด็กและเยาวชน ตังไว้    
๓๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก
และเยาวชน  
    เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  การ
ตังครรภ์ในวัยรุ่น  เป็นต้น

26,517 0 0 0 0 % 0

(2.1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตังไว้  10,000 บาท 0 4,200 0 0 0 % 0

(2.3)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยียมบ้าน
ผู้สูงอายุและคนพิการ ตังไว้  10,000 
บาท 0 500 0 0 0 % 0

(2.4)  ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ตังไว้  20,000 บาท 0 13,487 0 0 0 % 0

(2.6)  ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตังไว้  30,000 
บาท 0 11,521 0 0 0 % 0

(๒.๗)  ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตังไว้    ๓๐,๐๐๐ 
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีแม่
บ้าน  
    เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว  การยุติความรุนแรงในครอบ
ครัว  เป็นต้น

11,723.5 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตัง
ไว้  10,000 บาท 0 0 1,680 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 0 40,000 -25 % 30,000
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โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส   ตังไว้  10,000 บาท 0 0 300 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการ คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ไร้ทีพึง ตังไว้  20,000 บาท 0 0 17,161 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการรับขึนทะเบียนผู้
สูงอายุ ตังไว้  5,000 บาท 0 0 2,400 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,815.5 55,486 21,541 50,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 80,175.5 55,486 58,981 83,600 64,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑.๑)  ค่าจัดซือเครืองขยายเสียงแบบ
พกพา   ตังไว้      ๕,๒๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองขยายเสียง
แบบพกพา  จํานวน ๑ ชุด  โดยมี
คุณลักษณะ  ดังนี
-  ชาร์จแบตในตัวเครือง
-  มีไมค์ลอยแบบถือ  แบบติดเสือ  แบบ
ครอบหัว  
-  สามารถใช้งาน USB/SD CARD
     -  เล่น MP๓  ได้

4,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 7,700 -100 % 0

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 นิว (จอมินิเตอร์) ตังไว้ 
4,300 บาท

0 0 3,990 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,500 0 3,990 7,700 0

รวมงบลงทุน 4,500 0 3,990 7,700 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 15,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 15,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 439,555.5 357,406 508,641 565,900 547,660

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการเยียมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 5,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนการรับขึนทะเบียนผู้
สูงอายุ คนพิการ และป่วยเอดส์ 0 0 0 5,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 10,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 10,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 10,000 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 439,555.5 357,406 508,641 575,900 547,660

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 467,160 540,940 558,540 607,680 4 % 632,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 119,000 108,000 108,000 200,000 25.76 % 251,520
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 12,000 12,000 26,280 6.54 % 28,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 628,160 702,940 720,540 875,960 953,520

รวมงบบุคลากร 628,160 702,940 720,540 875,960 953,520

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 51,210 0 56,000 30,000 66.67 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,290 9,940 15,845 30,000 -6.67 % 28,000

รวมค่าตอบแทน 55,500 9,940 71,845 60,000 78,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 5,700 8,800 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 30,000

จ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 108,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (๒.๑)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตังไว้     ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนการอบรม  
การฝึกอบรม  การสัมมนา  การประชุม  
เป็นต้น

7,800 0 0 0 0 % 0

(2.1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตังไว้  10,000 บาท

0 9,900 0 0 0 % 0

(2.2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตังไว้  10,000 บาท 0 10,000 0 0 0 % 0
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(๒.๒)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตังไว้     ๑๐,๐๐๐ บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ  เช่น  ค่าเบียเลียง  ค่าที
พัก  
    ค่าพาหนะ  เป็นต้น

4,098 0 0 0 0 % 0

(๒.๔)  ค่าใช้จ่ายในการรือถอนถังนํา
ประปาหมู่บ้าน ตังไว้     ๓๐,๐๐๐ บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรือ
ถอนถังนําประปาหมู่บ้านเก่านางเหริญ  
หมู่ที ๕ 
    รวมถึงค่าเคลือนย้ายและอืนๆ ทีเกียว
ข้อง

15,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตัง
ไว้ 10,000 บาท 0 0 2,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตัง
ไว้ 10,000 บาท 0 0 1,800 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการวางและจัดทําผังเมือง 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 342,850 100,920 129,280 130,000 15.38 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 369,748 126,520 141,880 160,000 308,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 10,440 8,970 15,000 0 % 15,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 89,040 0 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 2,948 5,000 0 % 5,000

วัสดุก่อสร้าง 43,600 71,936 105,970 105,000 -19.05 % 85,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000 1,913 5,474 5,000 60 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 139,640 84,289 123,362 135,000 118,000
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รวมงบดําเนินงาน 564,888 220,749 337,087 355,000 504,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑.๑)  ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์   ตังไว้  
๕๒,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถจักรยานยนต์  
จํานวน ๑ คัน  โดยต้องมีคุณลักษณะ  
ดังนี
-  ขนาด ๑๒๐ ซีซี 
-  เกียร์ธรรมดา  

52,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

 (๒.๒)  ค่าจัดซือเครืองตบดิน   ตังไว้    
๑๙,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตบดิน  
จํานวน ๑ เครือง โดยมีคุณลักษณะดังนี
     - ใช้เครืองยนต์เบนซิน
     -  นําหนักของเครืองตบดินไม่ตํากว่า 
๘๐ กิโลกรัม
     -  แรงบดอัดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน
     -  ความเร็วในการตบไม่น้อยกว่า 
๕,๐๐๐ ครังต่อนาที

18,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซืออุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต ตังไว้  
15,000  บาท 0 0 11,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(3.1)  ค่าติดตังเสียงตามสาย  หมู่ที 4   
ตังไว้  90,000 บาท 0 73,860 0 0 0 % 0

ค่าติดตังระบบเสียงตามสาย บ้านเก่านาง
เหริญ หมู่ที 5  ตังไว้ 100,000 บาท 0 0 86,000 0 0 % 0

ค่าติดตังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
บ้านปอนางเหริญ หมู่ที 6 ตําบลเกษม
ทรัพย์

0 0 0 0 100 % 60,500
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1.1)  ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพ ตังไว้  
10,000 บาท 0 9,990 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์สํารวจ

(๑)  ค่าจัดซือกล้องระดับ   ตังไว้   
๓๔,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกล้องระดับ  
จํานวน ๑ ชุด  โดยต้องมีคุณลักษณะ  
ดังนี
     -  มีกําลังขยายไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่า
     -  กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตังตรง
ตามธรรมชาติ
     -  เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขา
ตัง
     -  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์
ปากกล้องไม่น้อยกว่า ๓๕ มิลลิเมตร
     -  ขนาดความกว้างของภาพทีเห็นใน
ระยะ ๑๐๐ เมตร  ไม่น้อยกว่า ๒.๓ 
เมตร  หรือ  ๑ องศา ๒๐ ลิปดา
     -  ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด ไม่
เกิน ๒ เมตร
     -  ค่าตัวคูณคงที ๑๐๐
     -  มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ 
compensator ทีมีช่วงการทํางานของ
ระบบอัตโนมัติ
        ไม่น้อยกว่า + / - ๑๒ ลิปดา
     -  ความละเอียดในการทําระดับใน
ระยะ ๑ กิโลเมตร  ไม่เกิน + / -   ๑.๕ 
มิลลิเมตร
     -  ความไวของระดับฟองนํากลมไม่
เกินกว่า ๑๐ ลิปดา ต่อ ๒ มิลลิเมตร  
หรือไวกว่า
     -  มีจานองศาอ่านมุมราบ ๓๖๐ 
องศา  มีขีดกํากับทุกๆ ๑ องศา
     -  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจาน
องศาไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร
     -  อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน ๑ องศา
     -  อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน ๖ 
ลิปดา
     -

33,500 0 0 0 0 % 0
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(๒)  ค่าจัดซือเครืองหาพิกัดด้วย
สัญญาณดาวเทียม   ตังไว้    ๒๕,๐๐๐   
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองหาพิกัด
ด้วยสัญญาณดาวเทียม  จํานวน ๑ 
เครือง  โดยต้องมีคุณลักษณะ  ดังนี
     -  มีเครืองรับสัญญาณ GPS  แบบ
ความไวสูง
     -  มีจอภาพแสดงผลแบบ LCD
     -  บันทึกข้อมูลตําแหน่งพิกัดได้ไม่
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ จุด  และสร้างเส้นทาง
ได้ ๒๐๐ เส้นทาง
     -  บันทึกข้อมูลค่าพิกัดโดยอัตโนมัติ
ได้ถึง ๑๐,๐๐๐ จุด
     -  มีแผนทีประเทศไทยบรรจุอยู่  
และข้อมูลตําแหน่งสถานทีสําคัญไม่กว่า 
๕๐๐,๐๐๐ แห่ง
     -  มีเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
หาค่าความสูงโดยการวัดความดัน
บรรยากาศ
     -  มีพอร์ตสําหรับเชือมต่อกับ
คอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB port แบบ  
high speed

24,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(2.1)  ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
  ตังไว้  9,900 บาท 0 9,490 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 128,500 93,340 97,000 0 60,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

 (1.1)  ค่าก่อสร้างห้องนําห้องส้วม
บริเวณอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที 3   
ตังไว้  70,000 บาท 0 68,500 0 0 0 % 0
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(1.2)  ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จําหน่าย
สินค้าวิสาหกิจชุมชน  หมู่ที 6   ตังไว้  
220,000 บาท 0 218,500 0 0 0 % 0

(1.3)  ค่าก่อสร้างห้องนําห้องส้วม
บริเวณอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที 7   
ตังไว้  120,000 บาท 0 117,000 0 0 0 % 0

(1.4)  ค่าก่อสร้างห้องนําห้องส้วม อบต
.เกษมทรัพย์   ตังไว้  270,000 บาท 0 267,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างรัวคอนกรีตเสริมเหล็กทีทํา
การ อบต.เกษมทรัพย์ ตังไว้ 776,500 
บาท

0 0 595,800 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างราวเหล็กกันตกถนน บ้าน
เกษม หมู่ที 2 ตังไว้ 140,000 บาท 0 0 114,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

(๑.๑)  ค่าก่อสร้างรัว ทีทําการ อบต.   
ตังไว้  ๑๕๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัวคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บริเวณด้านหลังทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์  
    โดยมีขนาดความยาวรวม ๗๓.๐๐ 
เมตร  ความสูง ๒.๐๐ เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  
    ในขณะดําเนินการและเมือสินสุด
โครงการ  โดยการก่อสร้างเป็นไปตาม
รูปแบบและรายการก่อสร้าง
       ทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกษม
ทรัพย์กําหนด

135,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

(2.1)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 1   ตังไว้  99,000 บาท 0 97,000 0 0 0 % 0
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(2.2)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 6   ตังไว้  240,000 บาท 0 236,500 0 0 0 % 0

(2.3)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 7   ตังไว้  180,000 บาท 0 177,000 0 0 0 % 0

(2.4)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที 8   ตังไว้  240,000 บาท 0 237,000 0 0 0 % 0

(2.5)  ค่าก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
หมู่ที 5   ตังไว้  370,000 บาท 0 361,000 0 0 0 % 0

(2.6)  ค่าก่อสร้างรางระบายนํารูปตัวยู  
หมู่ที 9   ตังไว้  99,000 บาท 0 96,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายนํา บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที 9 ตังไว้ 269,000 บาท 0 0 260,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที 7 ตังไว้ 
191,000 บาท

0 0 186,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที 8 ตังไว้ 
273,000 บาท

0 0 267,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปอนางเหริญ หมู่ที 6  ตังไว้ 
248,500 บาท

0 0 242,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุมข้าว หมู่ที 4 ตังไว้ 240,500 
บาท

0 0 236,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองศาลา หมู่
ที 1 ตังไว้ 254,500 บาท 0 0 247,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 135,000 1,875,500 2,147,800 0 0

รวมงบลงทุน 263,500 1,968,840 2,244,800 0 60,500
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 603,373 0 0 % 0

โครงการขยายเขตท่อเมนนําประปาส่วน
ภูมิภาค ภายในหมู่บ้านตะคร้อ หมู่ที 9 
และบ้านหลุมข้าว หมู่ที 4 ตําบลเกษม
ทรัพย์

0 0 0 0 100 % 1,580,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
สาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเกษม 
หมู่ที 2 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 0 100 % 88,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
สาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเก่า
นางเหริญ หมู่ที 5 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 0 100 % 110,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
สาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านโคก
นางเหริญ หมู่ที 7 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 0 100 % 80,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
สาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที 8 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 0 100 % 186,000

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํา
สาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้าน
หนองศาลา หมู่ที 1 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 0 100 % 63,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 603,373 0 2,107,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 603,373 0 2,107,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,456,548 2,892,529 3,905,800 1,230,960 3,625,020

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 25,600 800 20,500 40,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 40,000

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  10:15:56
หนา 65



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (2.1)  ค่าใช้จ่ายในการติดตังไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ ตังไว้  115,000 บาท 0 100,018.8 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 25,600 100,818.8 20,500 40,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 46,406 58,919 73,000 -31.51 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 46,406 58,919 73,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 25,600 147,224.8 79,419 113,000 90,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถกระเช้าไฟฟ้าอเนกประสงค์ 0 0 0 2,500,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 2,500,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 2,500,000 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 136,339.31 288,249.88 502,775.96 600,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 136,339.31 288,249.88 502,775.96 600,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 136,339.31 288,249.88 502,775.96 600,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 161,939.31 435,474.68 582,194.96 3,213,000 90,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ณ ทีทํา
การ อบต.เกษมทรัพย์ 0 0 50,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 50,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 50,000 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 0 0 50,000 0 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,618,487.31 3,328,003.68 4,537,994.96 4,443,960 3,715,020

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(1.1)  ค่าใช้จ่ายในสภาเด็กและเยาวชน 
ตังไว้  10,000 บาท 0 10,000 0 0 0 % 0

(๒.๑)  ค่าใช้จ่ายในการจัดจัดตังสภาเด็ก
และเยาวชน ตังไว้     ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน  
    เช่น  การจัดตังสภา  การประชุมสภา  
เป็นต้น

9,926 0 0 0 0 % 0
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(๒.๕)  ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ภาษา
ต่างประเทศ ตังไว้     ๒๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
อบรม  ฝึกอบรม  
    ให้ความรู้เกียวกับการใช้/การสือสาร
ภาษาต่างประเทศ  เช่น  ภาษาอังกฤษ  
    ภาษาชาติอาเซียน  เป็นต้น

14,338 0 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างผลิตภัณท์ชุมชนและ
สินค้าโอท๊อปตําบลเกษมทรัพย์ในวัน
ฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและกาชาด
อําเภอปักธงชัย ประจําปี พ.ศ. 2559

0 15,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 24,264 25,000 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 24,264 25,000 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 24,264 25,000 0 0 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (1.3)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพ ตังไว้  50,000 บาท 0 34,530 0 0 0 % 0

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  10:15:56
หนา 68



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

 (๑.๒)  ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน / 
นักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน  
ตังไว้   ๒๐,๐๐๐ บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างนัก
เรียน / นักศึกษาทํางาน
    ทีองค์การบริหารบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ในช่วงปิดภาคเรียน

19,600 0 0 0 0 % 0

(1.2)  ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน / 
นักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน  
ตังไว้  20,000 บาท 0 16,800 0 0 0 % 0

(๑.๑)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนชุมชน 
ตังไว้      ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม  
สนับสนุน  การจัดทําแผนชุมชน  และ
กิจกรรมสนับสนุนอืนๆ  
    การพัฒนาผู้นําชุมชน  การสร้างเครือ
ข่ายองค์กรชุมชน  การขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการ

9,500 0 0 0 0 % 0

(๑.๑๐)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรมกลุ่มอาชีพแหนมหมู   ตังไว้    
๒๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพแหนมหมู

9,564 0 0 0 0 % 0

(๑.๑๑)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้จันท์   ตังไว้    
๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพดอกไม้จันท์

9,202 0 0 0 0 % 0
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(๑.๑๒)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึก
อบรมกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์   ตังไว้ 
   ๑๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพดอกไม้ประดิษฐ์

14,265 0 0 0 0 % 0

(๑.๓)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชน
อาสาพัฒนาชุมชน ตังไว้     ๒๐,๐๐๐ 
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน

18,650.5 0 0 0 0 % 0

(๑.๗)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริม
ครอบครัวให้อบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
ตังไว้   ๒๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการเสริมครอบครัวให้
อบอุ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

49,363 0 0 0 0 % 0

(๑.๙)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพทําขนม ตังไว้    ๒๐,๐๐๐ 
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพทําขนม

15,276 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน /นักศึกษา 
ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน  ตังไว้ 
20,000 บาท

0 0 19,800 0 0 % 0

โครงการการป้องกันการตังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการค่ายเยาวชนพอเพียง ตังไว้ 
50,000 บาท 0 0 50,000 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 0 0 0 30,000 0 % 30,000
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โครงการป้องกันการตังครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น ตังไว้ 20,000 บาท 0 0 13,775 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน ตังไว้ 
20,000 บาท 0 0 14,905 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน เพือลด
รายจ่าย เพิมรายได้ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

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

โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 0 0 0 60,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 145,420.5 51,330 98,480 180,000 110,000

รวมงบดําเนินงาน 145,420.5 51,330 98,480 180,000 110,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 145,420.5 51,330 98,480 180,000 110,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 169,684.5 76,330 98,480 180,000 110,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 1,200 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 59,620 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

(๓.๑)  ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและ
เยาวชน  ตังไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพือสร้างความรู้  ความเข้าใจ  
การปฏิบัติตนทีดี  
    ตามหลักคุณธรรม-จริยธรรม  ให้แก่
เยาวชนและประชาชน

13,920 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 73,540 1,200 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 73,540 1,200 0 5,000 5,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 73,540 1,200 0 5,000 5,000

งานกีฬาและนันทนาการ
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งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (๑.๑)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ ตังไว้  
๔๐,๐๐๐    บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องใน
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์
    โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเกษม
ทรัพย์เข้าร่วม

31,200 0 0 0 0 % 0

(1.1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ ตังไว้  
40,000    บาท 0 25,460 0 0 0 % 0

(1.2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาของเยาวชน/ประชาชน  ตัง
ไว้  100,000    บาท 0 73,853 0 0 0 % 0

(๑.๒)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาของเยาวชน/ประชาชน  ตัง
ไว้  ๑๕๐,๐๐๐    บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องใน
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของเด็ก 
/ เยาวชน / ประชาชน
    รวมถึงการส่งนักกีฬารุ่นเยาวชนหรือ
รุ่นประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันโดย
หน่วยงานอืนเป็นผู้จัด

73,095 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชน/ประชาชน ตังไว้ 
100,000 บาท

0 0 83,780 0 0 % 0

โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลเกษมทรัพย์ 0 0 0 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 104,295 99,313 83,780 80,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 104,295 99,313 83,780 80,000 80,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 104,295 99,313 83,780 80,000 80,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (1.8)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ตังไว้  
30,000 บาท 0 3,375 0 0 0 % 0

 (๑.๑)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ตังไว้  ๖๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทง
ประจําปี

58,678 0 0 0 0 % 0

(1.1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง ตังไว้  60,000 บาท 0 51,320 0 0 0 % 0

(1.2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาล
ไหมไทยทีโคราช ตังไว้  50,000 บาท 0 5,000 0 0 0 % 0
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(1.3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบวงสรวง
ท้าวสุนารี (องค์จําลอง)  ตังไว้  10,000 
บาท 0 10,000 0 0 0 % 0

(1.5)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยแพ ตังไว้  20,000 บาท 0 11,600 0 0 0 % 0

(1.7)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวาย
สักการะพระปิยะมหาราช ตังไว้  2,000
 บาท 0 1,000 0 0 0 % 0

(1.9)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ธันวามหาราช ตังไว้  30,000 
บาท 0 14,600 0 0 0 % 0

(๑.๒)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาล
ไหมไทยทีโคราช ตังไว้  ๓๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เทศกาลไหมไทยทีโคราชร่วมกับส่วน
ราชการ  องค์กร
    องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืน

35,500 0 0 0 0 % 0

(๑.๓)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบวงสรวง
ท้าวสุรนารี (องค์จําลอง)  ตังไว้  
๔๐,๐๐๐ บาท
       เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในงานบวงสรวงท้าวสุนารี 
(องค์จําลอง)

1,000 0 0 0 0 % 0

(๑.๕)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยแพ ตังไว้  ๒๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมในงานประเพณีลอยแพ

11,600 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรวงสรวงท้าวสุ
รนารี (องค์จําลอง) ตังไว้ 1,000 บาท 0 0 1,000 0 0 % 0
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โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของ
ดีเมืองโคราช 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
ตําบลเกษมทรัพย์ 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการประเพณีงานลอยแพ หมู่ที 6 0 0 0 8,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 106,778 96,895 1,000 8,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 106,778 96,895 1,000 8,000 80,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 106,778 96,895 1,000 8,000 80,000

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (๑.๑)  ค่าใช้จ่ายในจัดทําป้ายบอกทาง
สถานที ตังไว้    ๔๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายบอกทาง
สถานทีสําคัญภายในตําบลเกษมทรัพย์
และพืนทีใกล้เคียง  
    รวมถึงการจัดระเบียบป้ายต่างๆ ภาย
ในพืนทีตําบลเกษมทรัพย์

27,000 0 0 0 0 % 0

(1.1)  ค่าใช้จ่ายในจัดทําป้ายบอกทาง
สถานที ตังไว้  30,000 บาท 0 8,400 0 0 0 % 0

(๑.๒)  ค่าใช้จ่ายในจัดปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในตําบล ตังไว้    ๓๐,๐๐๐ บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อม ภายในพืนที
ตําบลเกษมทรัพย์  เช่น  
    การตัดแต่งกิงไม้  การตัดหญ้า  การ
จัดสวนหย่อม  เป็นต้น

59,000 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตังไว้ 90,000 บาท 0 0 89,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 86,000 8,400 89,000 0 0

รวมงบดําเนินงาน 86,000 8,400 89,000 0 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว 86,000 8,400 89,000 0 0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,613 205,808 173,780 93,000 165,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายเลียบคลองธรรมชาติ) บ้านเก่านาง
เหริญ หมู่ที 5 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 0 100 % 185,100

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายเลียบคลองธรรมชาติ) บ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที 8 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 0 100 % 92,500

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) 0 0 0 0 100 % 11,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 288,600

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 288,600

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 0 288,600

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 288,600
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แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 121,320 135,500 136,680 143,600 2.03 % 146,520

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 22,740 24,000 -46.25 % 12,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 145,320 159,500 159,420 167,600 159,420

รวมงบบุคลากร 145,320 159,500 159,420 167,600 159,420

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 10,120 0 11,390 6,000 -16.67 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 10,120 0 11,390 6,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (๑.๓)  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพืชผัก
สวนครัวและผลไม้ ตังไว้      ๑๐,๐๐๐    
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องใน
การจัดกิจกรรมเพือส่งเสริม
    การปลูกพืชผักสวนครัวและผลไม้
เพือรับประทานเอง  เช่น  ผักสวน
ครัว-รัวกินได้

6,736.5 0 0 0 0 % 0
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(๑.๑)  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตังไว้ 
     ๕๐,๐๐๐    บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องใน
การจัดกิจกรรมของศูนย์เทคโนโลยีทาง
การเกษตรประจําตําบล  
    เช่น  การประชุม  การอบรม  การ
เผยแพร่ผลงาน  งานวิชาการด้านการ
เกษตร  
    การจัดตังศูนย์ถ่ายทอดเศรษฐกิจพอ
เพียง  เป็นต้น

2,160 0 0 0 0 % 0

(๑.๒)  ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแปลงสาธิต
ทางการเกษตร ตังไว้      ๗๐,๐๐๐    
บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องใน
การจัดกิจกรรมการทําแปลงสาธิตทาง
การเกษตร

26,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 34,896.5 0 0 0 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 11,611 280 9,980 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 11,611 280 9,980 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 56,627.5 280 21,370 16,000 25,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเลือยโซ่ยนต์ 0 0 0 9,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 9,500 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 9,500 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 201,947.5 159,780 180,790 193,100 184,420

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

 (๑.๑)  ค่าใช้จ่ายในการจัดเพิมพืนทีสี
เขียว ตังไว้    ๔๐,๐๐๐    บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องใน
การจัดกิจกรรมเพือเพิมพืนทีสีเขียวใน
พืนที  เช่น  การปลูกป่า  
    การปลูกต้นไม้ในทีสาธารณะ  เป็น
ต้น

800 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดเพิมพืนทีสีเขียว ตัง
ไว้ 10,000 บาท 0 0 9,200 0 0 % 0

โครงการท้องถินอาสา "สร้างป่า รักษ์
นํา" 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 800 0 9,200 5,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 800 0 9,200 5,000 15,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 800 0 9,200 5,000 15,000

รวมแผนงานการเกษตร 202,747.5 159,780 189,990 198,100 199,420
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 63,842 63,270 84,867 90,000 5.56 % 95,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 5,109,800 5,604,000 4.84 % 5,875,200

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 929,800 1,200,000 0 % 1,200,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 30,000 30,000 42,000 0 % 42,000

สํารองจ่าย 66,424.98 44,720 32,800 300,000 0 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 64,980 66,312 61,884 62,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 0 0 0 0 100 % 65,200

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 120,000 130,000 140,150.8 146,093 1.71 % 148,590

รวมงบกลาง 345,246.98 334,302 6,389,301.8 7,454,093 7,735,990

รวมงบกลาง 345,246.98 334,302 6,389,301.8 7,454,093 7,735,990

รวมงบกลาง 345,246.98 334,302 6,389,301.8 7,454,093 7,735,990

รวมแผนงานงบกลาง 345,246.98 334,302 6,389,301.8 7,454,093 7,735,990

รวมทุกแผนงาน 13,653,361.48 13,809,817.25 22,749,470.96 25,900,000 26,150,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอ ปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 26,150,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,304,420 บาท
งบบุคลากร รวม 4,957,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,657,520 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 244,800 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 269,280 
บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นเงิน 21,000 บาท 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 
บาท   ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่  
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 21,000 บาท
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 21,120 
บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน

หนา 83 

86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนากยกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 อัตรา ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขาสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) 
พ.ศ. 2557 (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่
- ประธานสภา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 134,640 บาท
- รองประธานสภา จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 110,160 บาท 
- สมาชิกสภา จํานวน 18 อัตรา เป็นเงิน 1,555,200บาท  
- เลขานุการสภา จํานวน 1 อัตรา  เป็นเงิน 86,400 บาท
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557 (แผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,300,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,730,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ (แผนงานบริหาร
งานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ปลัด อบต. (ระดับกลาง) 
จํานวน 7,000 บาทต่อเดือน ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงาน
ส่วนตําบลได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที 22 
เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
ที มท 0809.3/ว28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  (แผนงาน
บริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งปลัด อบต. 
(ระดับกลาง) จํานวน 7,000 บาทต่อเดือน และประเภทอํานวยการ
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด (ระดับต้น) จํานวน 3,500 บาทต่อเดือน 
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 10) ลงวันที 22 ธันวาคม 2558  (แผนงาน
บริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน
หนา 84 

324,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด อบต.
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 2,266,100 บาท
ค่าตอบแทน รวม 195,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ดังนี
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ตามทีระเบียบกําหนดไว้
(4) ค่าตอบแทนอืน ๆ และค่าใช่จ่ายอืน ตามทีระเบียบกฎหมาย
กําหนดไว้ ฯลฯ (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/
ว1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และทีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน (แผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม
หนา 85 

1,440,600 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างหน่วยงานภายนอกสํารวจความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้
บริการของ อบต.

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอกเพือสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนทีมีต่อการให้บริการของ อบต. 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น (FR) : พนักงานกู้ชีพ จํานวน 432,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบืองต้น (FR) : พนักงานกู้ชีพ
ประจําตําบลเกษมทรัพย์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือ
สังการกําหนด (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) 
(สํานักงานปลัด อบต.)
จ้างเหมาสํารวจจํานวนสุนัข/แมว จํานวน 6,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาสํารวจจํานวนสุนัข/แมว ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ 
2562
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด 
ที มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 1/2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาตร์ที 8 โครงการที 1
หน้าที 30) (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) 
(สํานักงานปลัด อบต.)
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 52,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง 
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ 
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าธรรมเนียม
  ต่าง ๆ, ค่าเบียประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถส่วนกลางของ อบต., 
- การจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหาร
  ส่วนตําบลเกษมทรัพย์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน
หนา 86 

30,000 บาท

(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียว
เนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอืน ซึงจําเป็น
ต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ทีไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 
กรฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือ
ค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครืองดืมต่างๆ
เครืองใช้ในการรับรอง และค่าบริการอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่ายเกียวกับการ
เลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สังการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือประชุม  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรฎาคม 2548 เรือง 
การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. หรือผู้มีสิทธิอืนตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 (แผนงานบริหารงานทัวไป  
งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ เพือมอบให้แก่บุคคล
ต่าง ๆ  ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์
ผู้ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0407/ว1284 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2530 เรือง 
การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และ
พานประดับพุ่มดอกไม้ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 644 ลงวันที 8 มีนาคม 2561
(แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการจัดการเลือกตังผู้บริหารท้องถิน หรือสมาชิกสภาท้องถิน และเลือก
ตังซ่อมสมาชิกท้องถิน

จํานวน
หนา 87 

350,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังผู้บริหารท้องถินหรือสมาชิกสภา
ท้องถิน (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งทีว่าง และกรณีคณะ
กรรมการการเลือกตังสังให้มีการเลือกตังใหม่ และกรณีอืน ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที 6 กรกฎาคม
25561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์
ที 4โครงการที 1 หน้าที 45) 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการแนวนโยบายแห่งรัฐ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแนวนโยบายแห่งรัฐ ประจําปีงบ
ประมาณ 2562 ตามข้อสังการให้ดําเนินการจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
จังหวัด อําเภอ เช่น การจัดฝึกอบรม ประชุม ชีแจงทําความเข้าใจ เพือ
สร้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดีงาม การจัดกิจกรรมและโครงการในการ
ปกป้องสถาบันสําคัญของชาติฯลฯ (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 
2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 2 หน้าที 46) 
(แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.) 
โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชัน จํานวน 20,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
คอรปัชนั ประจาํปีงบประมาณ 2562 ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
เกษมทรพัย์ อาํเภอปกัธงชยั จงัหวดันครราชสมีา (ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ.2561-2564 เพมิเตมิและเปลียนแปลง ฉบบัที�
2/2561 แบบ ผ.01 ยทุธศาสตร์ท ี11 โครงการท ี13 หน้าที� 59) 
(แผนงานบรหิารงานทวัไป งานบรหิารทวัไป) (สาํนกังานปลดั อบต.)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 ขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการ
ที 3 หน้าที 47) (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) 
(สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความรู้เกียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และความรู้เกียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน ประจําปี
งบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 
2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 4 หน้าที 48) 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน
หนา 88 

10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ประจําปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี
พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์ที 9 โครงการที 1 หน้าที 40) 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความเสียหาย
หรือทรุดโทรมกว่าเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วน
กลาง อาคารต่าง ๆ เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ เครืองปรับอากาศ รวมทัง
ค่าสิงของและค่าแรงงาน ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม 
   ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร นําดืม ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี เบรก ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน สําหรับรถยนต์ส่วนกลางทีใช้
ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิน 
นํามันเครือง ฯลฯ (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน
หนา 89 

20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น เครืองมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ 
   ถุงมือ ออกซิเจน ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
   เครืองพิมพ์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืนทีไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุตามรายการข้างต้น 
โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํา มิเตอร์ไฟ ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ ค่าไฟฟ้าสาธารณะทีใช้เกินร้อยละ 10 และค่าไฟฟ้า
ศูนย์ฝึกอาชีพตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ และศูนย์ฝึกอาชีพตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ สําหรับทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ได้แก่ ค่าติดตังอินเตอร์เน็ต 
ค่าบริการรายเดือน ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

งบลงทุน รวม 70,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 70,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้ทํานําเย็น จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้ทํานําเย็น แบบถังควํา จํานวน 1 ตู้ 
มีคุณลักษณะดังนี
- ใช้ทํานําเย็นสําหรับดืม แบบตังพืน 
- ความจุถังนําไม่น้อยกว่า 18 ลิตร
- หัวก๊อก Push-in จํานวน 1 หัวก๊อก
- ตัวตู้ทําจากพลาสติกคุณภาพดี ทนทานต่อการผุกร่อน
- ถังนําเย็นทําจากสแตนเลสปัมขึนรูป ปลอดภัย ไร้สารตะกัว
- ระบบทํานําเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์
- มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(รายละเอียดตามขอบเขตงานที อบต.เกษมทรัพย์กําหนด)
ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2562 ของสํานักงบประมาณ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที
1/2561 แบบ ผ.08 ลําดับที 2 หน้าที 33)
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
ป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่จา้งเหมาทาํป้ายประชาสมัพนัธ์โครงสรา้งเหล็ก 
พรอ้มตดิตงั จาํนวน 1 ป้าย (รายละเอยีดตามขอบเขตงานท ีอบต.
เกษมทรพัย์กาํหนด) ตงัจา่ยตามราคาทอ้งตลาด เนืองจากไมป่รากฏ
ในบญัชีราคามาตรฐาน ครุภณัฑ์ ปี 2562 ของสาํนกังบประมาณ 
(ปรากฏในแผนพฒันา ทอ้งถนิสปีี (พ.ศ. 2561-2564) เพมิเตมิและ
เปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 แบบ ผ.08 ลาํดบัท ี2 หน้าท ี68)
(แผนงานบรหิารงานทวัไป งานบรหิารทวัไป) (สาํนกังานปลดั อบต.)

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  10:17:09 หนา 90



ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 15,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 7,900 บาท มีคุณลักษณะพืนฐาน ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ
  FAX ภายในเครืองเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi หรือ 
  1,200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 34 หน้าต่อนาที (ppm) 
  หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
  หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดํา 
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
  Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
  คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561 
  (ข้อ 50) ของกระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิมเติมและ
  เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.08 ลําดับที 1 หน้าที 68
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ทีทําการปกครองอําเภอปักธงชัย จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอ
ปักธงชัย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามหนังสืออําเภอปักธงชัย ที นม 1118/ว 921 ลงวันที 22 มิถุนายน
2561 เรือง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 2 หน้าที 215) 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารทัวไป) (สํานักงานปลัด อบต.)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 457,930 บาท
งบบุคลากร รวม 305,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 305,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 305,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)
(สํานักงานปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 152,290 บาท
ค่าตอบแทน รวม 53,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ดังนี
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/
ว1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และทีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ) (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ทีมี
สิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน (แผนงานบริหารงานทัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ) (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าใช้สอย รวม 88,490 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 53,490 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ ตลอดจนการจ้างเหมาอืนๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจ
หน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 
เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการ
กําหนด (แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 4 
พ.ศ. 2561 (แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความ
เสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ รวมทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
พือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ทีเจาะกระดาษขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม 
   ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
   เครืองพิมพ์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
(สํานักงานปลัด อบต.)
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,939,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,689,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,689,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 865,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 12,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลัง (ระดับต้น) จํานวน 3,500 บาทต่อเดือน ถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 10) ลงวันที 
22 ธันวาคม 2558  (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 
(กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 248,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี และเงินปรับ
ของลูกจ้างประจํา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 488,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,240 บาท
พือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ดังนี
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/
ว1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และทีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด (แผนงานบริหารงานทัวไป 
งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือเพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง 
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ภาษี ฯลฯ ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ตลอดจนการจ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันท9ี ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด 
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอืนตามระเบียบกฎหมายกําหนด 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 4
พ.ศ. 2561 (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนทีของ อบต.
เกษมทรัพย์ ประจําปีงบประมาณ 2562 (ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 18 
หน้าที 176) (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น ค่าดูแลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการ 21 
หน้าที 176) (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง)(กองคลัง)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน
หนา 96 

20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความ
เสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
เครืองคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ เครืองปรับอากาศ รวมทังค่าสิงของและ
ค่าแรงงานฯลฯ (แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) 
(กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม 
   ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี ซอง แบบพิมพ์ภาษี ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
   เครืองพิมพ์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทัวไป งานบริหารงานคลัง) (กองคลัง)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น สําหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ. 2561
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน) (สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 3 โครงการที 12 
หน้าที 168) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไป
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน) (สํานักงานปลัด อบต.)
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โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ 
ประจําปีงบประมาณ 2562 เช่น การประชุม เบียเลียง วัสดุอุปกรณ์
ประจําศูนย์ การฝึกอบรม การฝึกทบทวน ฯลฯ (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 4 โครงการที 4 
หน้าที 185) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไป
เกียวกับการรักษาความสงบภายใน) (สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจําตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจําตําบล 
เกษมทรพัย์ ประจาํปีงบประมาณ 2562 ในการดาํเนินกจิกรรมของ 
หน่วยกูชี้พประจาํตาํบล เชน่ การประชุมเจา้หน้าท ีการฝึกอบรม 
วสัดอุปุกรณ์หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน และจา้งเหมาผูป้ฏบิตักิารแพทย์
ฉุกเฉินเบอืงตน้ ฯลฯ ถอืปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารแพทย์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.2551 ประกาศสถาบนัการแพทย์ฉุกเฉินแหง่ชาต ิเรือง หลกัเกณฑ์ 
การสนบัสนุนการดาํเนินงานและบรกิารจดัการแพทย์ฉุกเฉินทอ้งถนิ 
พ.ศ. 2553 ลงวนัท ี11 สงิหาคม 2553 และหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย
ท ีมท 0891.3/ว 2826 ลงวนัท ี17 กนัยายน  2553 (ปรากฏในแผน 
พฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ.2561-2564 แบบ ผ.01 ยทุธศาสตร์ท ี4 
โครงการท ี5 หน้าท ี186) (แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการรกัษาความสงบภายใน) 
(สาํนกังานปลดั อบต.)

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่วสัดเุครืองแตง่กาย : ชุดปฏบิตักิารฉุกเฉินเบอืงตน้ (FR) 
ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยคา่วสัด ุ
เครืองแตง่กายของเจา้หน้าททีอ้งถนิ พ.ศ. 2560 
โดยมหีลกัการพจิารณาตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทสีดุ 
ท ีมท 0808.2/ว1248 ลงวนัท ี27 มถินุายน 2559  ดงันี 
- วสัดคุงทน เชน่ เครืองแบบ เสอื กางเกง ถงุเทา้ รองเทา้ เข็มขดั    
   หมวก ผา้ผกูคอ ฯลฯ 
(แผนงานการรกัษาความสงบภายใน งานบรหิารทวัไปเกยีวกบั
การรกัษาความสงบภายใน) (สาํนกังานปลดั อบต.)

งานเทศกิจ รวม 61,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 61,200 บาท
ค่าใช้สอย รวม 61,200 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 61,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยสถานทีทําการ อบต.เกษมทรัพย์ เป็นต้น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที 9 
ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 และทีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสัง หรือหนังสือสังการกําหนด (แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานเทศกิจ) (สํานักงานปลัด อบต.) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 6,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุสินเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ไม้ตบไฟ ฯลฯ
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย) (สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,206,800 บาท
งบบุคลากร รวม 1,081,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,081,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 760,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมากําหนด จํานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ได้แก่
- นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
- นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา 
- ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับต้น) จํานวน 3,500 บาท
ต่อเดือน ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิน (ฉบับที 10) ลงวันที22 ธันวาคม 2558 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 256,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ (แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบดําเนินงาน รวม
หนา 99 

1,130,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 73,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็น
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน
ให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(แผนงานการศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว
1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และทีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับคําสังหรือหนังสือสังการกําหนด 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน (แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน (แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)

ค่าใช้สอย รวม 452,400 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง 
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอืนๆ
ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9
ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง
หรือหนังสือสังการกําหนด (แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไป
เกียวกับการศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอืนตามระเบียบกฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ. 2561
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการจัดซืออุปกรณ์ในห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออุปกรณ์ในห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที 27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น เตียงนอน ตู้ ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น หมอน ปลอกหมอน ทีนอน ผ้าปูทีนอน
   ผ้าเช็ดตัว ปรอทวัดไข้ ฉากกันห้องพยาบาล ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 โครงการ
ที 7 หน้าที 52) (แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 337,400 บาท
เพือจ่ายเป็น
(1) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
     อบต.เกษมทรัพย์ ในอัตรามือละ 20 บาทต่อคน จํานวน 245 วัน
(2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     สังกัด อบต.เกษมทรัพย์ ในอัตราคนละ 1,700 บาท/ปี
(3) ค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สําหรับศูนย์
     พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกษมทรัพย์ ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
(4) ค่าอุปกรณ์การเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สําหรับศูนย์
     พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกษมทรัพย์ ในอัตราคนละ 200 บาท/ปี
(5) ค่าเครืองแบบนักเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)สําหรับศูนย์
     พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เกษมทรัพย์ ในอัตราคนละ 300 บาท/ปี
(6) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) สําหรับ
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. เกษมทรัพย์ ในอัตราคนละ
     430 บาท/ปี
- ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 โครงการที 5 หน้าที 49) 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพือมิให้เกิดความ
เสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  
โต๊ะ ตู้ เครืองปรับอากาศ รวมทังค่าสิงของและค่าแรงงานฯลฯ 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าวัสดุ รวม 604,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม 
   ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ ซอง พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 517,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด., 
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราคนละ 7.37 บาท 
จํานวน 260 วันประกอบด้วย
(1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว และโรงเรียนบ้านนางเหริญ 
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0816.2/ว 
 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ. 2561-2564 เพมิเตมิและ
 เปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 แบบ ผ.01 ยทุธศาสตร์ท ี6 
โครงการท ี9 หน้าท ี54)
(แผนงานการศกึษา งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา)
(กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลือย ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปู  ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อต่าง ๆ ฯลฯ
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
   เครืองพิมพ์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการศึกษา โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สือการเรียนการสอน
   ทําด้วยพลาสติก ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือนิทาน 
   สีระบายภาพ ดินสอ สมุด ฯลฯ 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งบลงทุน รวม 103,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 53,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท 
ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 67 x 95 เซนติเมตร แบบเบาะหนัง มีพนักพิง 
มีล้อเลือน พร้อมปรับระดับได้
- ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 ของสํานักงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.08 ลําดับที 5 หน้าที 70) 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 
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ตู้บานเลือนกระจก จํานวน
หนา 103 

6,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก จํานวน 1 ตู้ มีรายละเอียดดังนี
- ตู้บานเลือนกระจก ขนาด 3 ฟุต ประตูเป็นกระจก
- กุญแจล็อคตรงกลางได้สองประตูพร้อมกัน ชันวางเสริมคานเหล็ก 2 ชัน
- ขนาดไม่น้อยกว่า 88x40.7x88 เซนติเมตร 
- ตังจ่ายตามราคาท้องตลาด เนืองจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561 ของสํานักงบประมาณ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.08 ลําดับที 6 หน้าที 70) 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครือง มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
  จํานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี  
  1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
  2 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
  และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) 
  ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ  
  2)ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
  3 MB ต้องมีความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
  และมีเทคโนโลยีเพิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ต้องใช้ความสามารถ
  ในการประมวลผลสูง 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
  กว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
  หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB 
  จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel 
  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภายนอก 
  (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
  10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 
  3 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
  และ Bluetooth 
- ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 (ข้อ 13) ของกระทรวงดิจิทัล
เพือเศรษฐกิจและสังคม  (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 
2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.08 
ลําดับที 1 หน้าที 72) (แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 7,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดํา 
ชนิด Network แบบที 1 (27 หน้า/นาที) จํานวน 1 เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
– มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน
  ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
  Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถ
  ใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
- ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
  คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 (ข้อ 45) ของกระทรวงดิจิทัล
  เพือเศรษฐกิจและสังคม
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.08 ลําดับที 3 หน้าที 69) 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

เครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4
 เครือง 
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
- ตังจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 (ข้อ 61) ของกระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.08 ลําดับที 4 หน้าที 69) 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 50,000 บาท
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก
โครงการติดตังกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4.5 x 8.0 เมตร (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์กําหนด) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 โครงการ
ที 6 หน้าที 51) (แผนงานการศึกษา งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
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งบเงินอุดหนุน รวม
เงินอุดหนุน รวม

หนา 105 
892,000 บาท 
892,000 บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.)

จํานวน 892,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั ประจาํปีงบประมาณ
2562 ของโรงเรียนสงักดั สพฐ. ไดแ้ก ่โรงเรียนบา้นนางเหรญิ และ 
โรงเรียนวัดหลุมข้าว สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตรา 
คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 
2561 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ. 2561-2564 เพมิเตมิ 
และเปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 แบบ ผ.02 ยทุธศาตร์ท ี6 
โครงการท ี20 หน้าท ี66) 
(แผนงานการศกึษา งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัการศกึษา) 
(กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 6 โครงการที 5 หน้าที 188) 
(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการฝึกศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 6 โครงการ
ที 8 หน้าที 53) (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 180,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 180,000 บาท

เพือจา่ยเป็นเงนิอดุหนุนงบประมาณสาํหรบัการดาํเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดาํร ิดา้นสาธารณสขุ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ใหก้บัคณะกรรมการหมูบ่า้นในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเกษมทรพัย์
จาํนวน 9 หมูบ่า้น ๆ ละ 20,000 บาท ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการ 
ปกครองทอ้งถนิ ดว่นทสีดุ ท ีมท 0810.5/ว 2072 ลงวนัท ี5 กรกฎาคม 
2561 ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอดุหนุนของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ พ.ศ. 2559 (จากแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี 
พ.ศ. 2561-2564 เพมิเตมิและเปลียนแปลง ฉบบัท ี1/2561 
ยทุธศาสตร์ท ี8 โครงการท ี1 หน้าท ี32) (แผนงานสาธารณสขุ 
งานบรหิารทวัไปเกยีวกบัสาธารณสขุ) (สาํนกังานปลดั อบต.)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 112,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 112,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า
ประจําปีงบประมาณ 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 8 โครงการที 9 หน้าที 194) 
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน) 
(สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 42,000 บาท
เพือจา่ยเป็ นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้ องกนัและแกไ้ขปญัหาโรค 
ไขเ้ลือดออก ประจาํปี งบประมาณ 2562 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถิน 
สปีี พ.ศ. 2561-2564 เพมิเตมิและเปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 
แบบ ผ.01 ยทุธศาสตร์ท ี8 โครงการท ี10 หน้าท ี55) 
(แผนงานสาธารณสขุ งานบรกิารสาธารณสขุและงานสาธารณสขุอนื) 
(สาํนกังานปลดั อบต.)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจําปีงบประมาณ 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 1/2561 
แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 8 โครงการที 1 หน้าที 30) 
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 547,660 บาท
งบบุคลากร รวม 483,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 483,060 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 323,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ (แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์) (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 149,280 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด อบต.
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 10,140 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์)
(สํานักงานปลัด อบต.)
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งบดําเนินงาน รวม 64,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 24,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ดังนี
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงานถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ทีมีคําสังให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/
ว1562 ลงวันที 15 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และทีมีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด (แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์) (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิน 
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์) 
(สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง 
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอืนๆ
ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 
ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง
หรือหนังสือสังการกําหนด (แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์) (สํานักงานปลัด อบต.)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. หรือผู้มีสิทธิอืนตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 (แผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์) (สํานักงานปลัด อบต.)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 3,625,020 บาท
งบบุคลากร รวม 953,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 953,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 632,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ (แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองช่าง (ระดับต้น) จํานวน 3,500 บาทต่อเดือน ถือปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง
กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 10) 
ลงวันที 22 ธันวาคม 2558 (แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 251,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)
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504,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 78,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ดังนี
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกียวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 308,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า ของ อบต.
เกษมทรัพย์  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง 
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน ตลอดจนการ
จ้างเหมาอืน ๆ ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที 9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมี กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอืนตามระเบียบกฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก อาคารต่าง ๆ เป็นต้น 
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 118,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น เครืองคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม 
   ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร นําดืม ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 85,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลือย ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปู  ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อต่าง ๆ ฯลฯ
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ 
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
   เครืองพิมพ์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 60,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าติดตังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านปอนางเหริญ หมู่ที 6 ตําบลเกษม
ทรัพย์

จํานวน 60,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าติดตังเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้านปอนางเหริญ 
หมู่ที 6 ตําบลเกษมทรัพย์ โดยติดตังเครืองขยายเสียงแบบ AC-DC 
ขนาด 650 วัตต์ ชุดปากฮอร์นกลม ขนาม 15 นิว พร้อมยูนิต 150 วัตต์ 
จํานวน 8 ชุด พร้อมเดินสายดรอปวาย รวมความยาวไม่น้อยกว่า 600 
เมตร พร้อมติดตังและทดสอบระบบเสียงให้เรียบร้อย พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อย (รายละเอียดงานตามขอบเขตงานที อบต.
เกษมทรัพย์กําหนด) (ปราฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 
เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 
1 โครงการที 1 หน้าที 35) (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง)

งบเงินอุดหนุน รวม 2,107,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,107,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการขยายเขตท่อเมนนําประปาส่วนภูมิภาค ภายในหมู่บ้านตะคร้อ หมู่ที 
9 และบ้านหลุมข้าว หมู่ที 4 ตําบลเกษมทรัพย์

จํานวน 1,580,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค 
สาขาปักธงชัย เพือขยายเขตท่อเมนนําประปาส่วนภูมิภาค ภายใน
หมู่บ้านตะคร้อ หมู่ที 9 และบ้านหลุมข้าว หมู่ที 4 ตําบลเกษมทรัพย์ 
(รายละเอียดตามแบบแปลนทีการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอปักธงชัย
กําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติม
และเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 1
โครงการที 6 หน้าที 43) (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน) (กองช่าง)
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โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเกษม หมู่
ที 2 ตําบลเกษมทรัพย์

จํานวน
     หนา 112 
88,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาปักธงชัย เพือขยายเขตไฟฟ้าแรงตําสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านเกษม หมู่ที 2 ตําบลเกษมทรัพย์ (รายละเอียดตามแบบแปลนที
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปักธงชัยกําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 1 โครงการที 2 หน้าที 41) 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเก่านางเห
ริญ หมู่ที 5 ตําบลเกษมทรัพย์

จํานวน 110,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาปักธงชัย เพือขยายเขตไฟฟ้าแรงตําสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที 5 ตําบลเกษมทรัพย์ (รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปักธงชัยกําหนด) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 1 โครงการ
ที 3 หน้าที 42) (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน) (กองช่าง)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านโคกนาง
เหริญ หมู่ที 7 ตําบลเกษมทรัพย์

จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาปักธงชัย เพือขยายเขตไฟฟ้าแรงตําสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที 7 ตําบลเกษมทรัพย์ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปักธงชัยกําหนด) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 1 โครงการ
ที 4 หน้าที 42) (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน) (กองช่าง)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที 8 ตําบลเกษมทรัพย์

จํานวน 186,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาปักธงชัย เพือขยายเขตไฟฟ้าแรงตําสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที 8 ตําบลเกษมทรัพย์ (รายละเอียดตามแบบ
แปลนทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปักธงชัยกําหนด) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและ
เปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 1 โครงการ
ที 5 หน้าที 43) (แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน) (กองช่าง)
โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตําสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านหนอง
ศาลา หมู่ที 1 ตําบลเกษมทรัพย์

จํานวน 63,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สาขาปักธงชัย เพือขยายเขตไฟฟ้าแรงตําสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านหนองศาลา หมู่ที 1 ตําบลเกษมทรัพย์ (รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอปักธงชัยกําหนด) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที 1 โครงการที 1 หน้าที 41) 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน) 
(กองช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง 
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอืน ๆ 
ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที
9 ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสังหรือหนังสือสังการกําหนด 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสินเปลือง เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงจงจร ฯลฯ
(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการป้องกันการตังครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จํานวน 20,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัการตงัครรภ์ไมพ่รอ้ม 
ในวยัรุน่ ปีงบประมาณ 2562 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี 
พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.01 ยทุธศาสตร์ท ี11 โครงการท ี6 
หน้าท ี208) (แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
งานสง่เสรมิและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน) (สาํนกังานปลดั อบต.)
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการจา้งนกัเรียน/นกัศกึษา 
ทาํงานในชว่งปิดภาคเรียน ประจาํปี งบประมาณ 2562 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.01 
ยทุธศาสตร์ท ี11 โครงการท ี5 หน้าท ี208) 
(แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุน 
ความเขม้แข็งชุมชน) (สาํนกังานปลดั อบต.)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยตามโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 
ประจาํปี งบประมาณ 2562 (ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถินสปีี พ.ศ. 
2561- 2564 เพิ�มเตมิและเปลี�ยนแปลง ฉบบัที� 2/2561 แบบ ผ.01
 ยทุธศาสตร์ท ี8 โครงการท ี11 หน้าท ี56) 
(แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุน 
ความเขม้แข็งชุมชน) (สาํนกังานปลดั อบต.)
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โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน เพือลดรายจ่าย เพิมรายได้ จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน เพือลดรายจ่าย
เพิมรายได้ ประจําปีงบประมาณ 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 
2561-2564 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 12 โครงการที 1 หน้าที 212) 
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน) (สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน  
ประจําปีงบประมาณ 2562 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 
2561-2564 เพมิเตมิและเปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 บบ ผ.01 
ยทุธศาสตร์ท ี11 โครงการท ี16 หน้าท ี62) 
(แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน งานสง่เสรมิและสนบัสนุน 
ความเขม้แข็งชุมชน) (สาํนกังานปลดั อบต.)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึง 
ซึงมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิงก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ,   ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอืนๆ
ทีเป็นกิจการในอํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว7120 ลงวันที 9 
ธันวาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน และทีมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง
หรือหนังสือสังการกําหนด (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทัวไปเกียวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลเกษมทรัพย์ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน รวมถึงการส่งนักกีฬารุ่นเยาวชนหรือรุ่น 
ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันโดยหน่วยงานอืนเป็นผู้จัด 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ 
จดังาน การจดัการแขง่ขนักฬีาและการสง่นกักฬีาเขา้รว่มการแขง่ขนั 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ พ.ศ. 2559 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.01 
ยทุธศาสตร์ท ี7 โครงการท ี3 หน้าท ี191) (แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและนนัทนาการ งานกฬีาและนทนาการ) 
(กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช ประจําปีงบประมาณ 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี 
พ.ศ. 2561-2564 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 10 โครงการที 1 หน้าที
205) (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบลเกษมทรัพย์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบล
เกษมทรัพย์ ประจําปี 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 แบบ ผ.01 ยุทธศาสตร์ที 10 โครงการที 2 หน้าที 205) 
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 288,600 บาท
งบลงทุน รวม 288,600 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 288,600 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายเลียบคลองธรรมชาติ) บ้านเก่า
นางเหริญ หมู่ที 5 ตําบลเกษมทรัพย์

จํานวน 185,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายเลียบคลองธรรมชาติ) 
บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที 5 ตําบลเกษมทรัพย์ ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 500 เมตร หนิคลุกหนา 0.15 เมตร หรือมจีาํนวนปรมิาตร 
งานหนิคลุกไมน้่อยกวา่ 225.00 ลูกบาศก์เมตร พรอ้มปรบัเกลียเรียบ 
หนิคลุก และตดิตงัป้ายประชาสมัพนัธ์และป้ายโครงการใหเ้รียบรอ้ย 
(ตามแบบแปลนทอีงคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเกษมทรพัย์กาํหนด) 
จุดเรมิตน้ ละตจูิด 14.661103 ํ ลองตจูิด 102.059817 ํ 
จุดสนิสดุ  ละตจูิด 14.664305 ํ ลองตจูิด 102.066456 ํ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ. 2561-2564 เพมิเตมิและ
เปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 แบบ ผ.01 ยทุธศาสตร์ท ี1โครงการท ี1 
หน้าท ี36) (แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืนฐาน) (กองชา่ง)
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายเลียบคลองธรรมชาติ) บ้าน
ดอนมะเฟือง หมู่ที 8 ตําบลเกษมทรัพย์

จํานวน 92,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก (สายเลียบคลองธรรมชาติ) 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที 8 ตําบลเกษมทรัพย์ ถนนกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาว 250 เมตร หินคลุกหนา 112.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อม 
ปรับเกลียเรียบหินคลุก และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ 
ให้เรียบร้อย (ตามแบบแปลนทีองค์ารบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
กาํหนด) 
จุดเรมิตน้ ละตจูิด 14.657897 ํ ลองตจูิด 102.048996 ํ 
จุดสนิสดุ  ละตจูิด 14.659129 ํ ลองตจูิด 102.050443 ํ 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ. 2561-2564 เพมิเตมิและ
เปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 แบบ ผ.01 ยทุธศาสตร์ท ี1 โครงการท ี2 
หน้าท ี36) (แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
งานกอ่สรา้งโครงสรา้งพืนฐาน) (กองชา่ง)
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เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน

หนา 116 
11,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด ที กค (กวจ) 0405.2/ว 110 
ลงวันที 5 มีนาคม 2561 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน) (กองช่าง)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 184,420 บาท
งบบุคลากร รวม 159,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 159,420 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 146,520 บาท
พือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด อบต.
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) (สํานักงานปลัด อบต.)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) (สํานักงานปลัด อบต.)

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ดังนี
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซือ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) (สํานักงานปลัด อบต.)

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอืนตามระเบียบกฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที 4 พ.ศ. 2561 
(แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) (สํานักงานปลัด อบต.)
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ค่าวัสดุ รวม
วัสดุการเกษตร จํานวน

10,000 บาท 

10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี
- วัสดุคงทน เช่น เคียว ปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน
- วัสดุสินเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
   อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร) (สํานักงานปลัด อบต.)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 15,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 15,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการท้องถินอาสา "สร้างป่า รักษ์นํา" จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถินอาสา "สร้างป่า รักษ์นํา"
ประจําปีงบประมาณ 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-
2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับที 2/2561 แบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ที 9 โครงการที 1 หน้าที 39) 
(แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้) 
(สํานักงานปลัด อบต.)
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
ประจาํปี งบประมาณ 2562 (จากแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ. 2561- 
2564 เพมิเตมิและเปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 แบบ ผ.01 
ยทุธศาสตร์ท ี9 โครงการท ี12 หน้าท ี57)  
(แผนงานการเกษตร งานอนุรกัษ์แหลง่นําและป่าไม)้ 
(สาํนกังานปลดั อบต.)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,735,990 บาท
งบกลาง รวม 7,735,990 บาท
งบกลาง รวม 7,735,990 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ในอัตราร้อยละห้า โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด อบต.)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 5,875,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีสิทธิได้รับเงิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการ 
ยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ. 2561-2564 เพมิเตมิและ
เปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 แบบ ผ.01 ยทุธศาสตร์ท ี11 
โครงการ ท ี17 หน้าท ี63) (แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
(สาํนกังานปลดั อบต.)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน
หนา 118 

1,200,000 บาท

เพือจา่ยเป็ นเงนิสงเคราะห์เบยียงัชีพคนพกิารทมีสีทิธไิดร้บัเงนิ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือการ 
ยงัชีพ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ พ.ศ.2548 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ. 2561-2564 เพมิเตมิและ
เปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 แบบ ผ.01 ยทุธศาสตร์ท ี11โครงการ 
ท ี18 หน้าท ี64) (แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
(สาํนกังานปลดั อบต.)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพือจา่ยเป็ นเงนิสงเคราะห์เบยียงัชีพผูป่้วยเอดส์ทมีสีทิธไิดร้บัเงนิ
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือการ
ยงัชีพ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถนิ พ.ศ.2548 
(ปรากฏในแผนพฒันาทอ้งถนิสปีี พ.ศ. 2561-2564 เพมิเตมิและ 
เปลียนแปลง ฉบบัท ี2/2561 แบบ ผ.01 ยทุธศาสตร์ท ี11 โครงการ 
ที 19 หน้าท ี65) (แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
(สาํนกังานปลดั อบต.)

สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในกรณีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือกรณีทีมีความจําเป็นเกิดขึน ตามความ
เหมาะสม เช่น การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 ข้อ 19 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0313.4/ว667 ลงวันที 12 มีนาคม 
2545 หนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว4072 
ลงวันที 15 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที มท 0808.2/ว3215 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559 
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด อบต.) 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ จํานวน 65,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของเงินค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ(สปสช.) ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
ด่วนทีสุดที มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552 และ 
ที มท 0891.3/ว 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554  
(แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด อบต.) 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (ค่าทําศพ) ให้แก่ทายาทของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ กรณีทีเสียชีวิตขณะรับราชการอยู่ เพือประโยชน์ในการ
จัดงานศพ (แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) (สํานักงานปลัด อบต.) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 148,590 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี (ไม่รวมเงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.5/ว 2305 
ลงวันที 26 กรกฎาคม 2561 (แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
(กองคลัง)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกษมทรัพย์

65,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 95,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,875,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

148,590

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,200,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 146,520 251,520 149,280

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,900 28,000 10,140

เงินเดือนพนักงาน 632,000 323,640

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกษมทรัพย์

65,200

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 95,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 5,875,200

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

148,590

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 1,200,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 1,972,800 1,972,800

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 256,000 812,880 1,616,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 96,840 96,840

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 23,500 69,240 143,780

เงินเดือนพนักงาน 760,200 2,900,640 4,616,480

วันทีพิมพ์ : 21/8/2561  10:18:07
หนา 120



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 28,000 9,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

5,000 50,000 10,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 5,000 70,000 10,000

ค่าจ้างหน่วยงานภาย
นอกสํารวจความพึงพอ
ใจของประชาชนทีมีต่อ
การให้บริการของ อบ
ต.
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบืองต้น (FR) 
: พนักงานกู้ชีพ

จ้างเหมาพนักงานขับ
รถกระเช้าไฟฟ้า 108,000

จ้างเหมาสํารวจจํานวน
สุนัข/แมว

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

10,000 20,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 248,000 248,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 168,000 252,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 57,800 99,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

25,000 125,000 215,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 84,000 126,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 2,000 22,000 29,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 10,000 61,200 115,490 271,690

ค่าจ้างหน่วยงานภาย
นอกสํารวจความพึงพอ
ใจของประชาชนทีมีต่อ
การให้บริการของ อบ
ต.

20,000 20,000

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบืองต้น (FR) 
: พนักงานกู้ชีพ

432,000 432,000

จ้างเหมาพนักงานขับ
รถกระเช้าไฟฟ้า 108,000

จ้างเหมาสํารวจจํานวน
สุนัข/แมว 6,600 6,600

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

60,000 240,000 360,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลเกษมทรัพย์

80,000

โครงการการป้องกัน
การตังครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น

20,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถิน 
หรือสมาชิกสภาท้อง
ถิน และเลือกตังซ่อม
สมาชิกท้องถิน
โครงการจัดกิจกรรม
งานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช

40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันลอยกระทงตําบล
เกษมทรัพย์

40,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนที

โครงการจัดซืออุปกรณ์
ในห้องพยาบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา ทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

30,000

โครงการท้องถินอาสา 
"สร้างป่า รักษ์นํา" 10,000

โครงการแนวนโยบาย
แห่งรัฐ

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

10,000 10,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลเกษมทรัพย์

80,000

โครงการการป้องกัน
การตังครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น

20,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 10,000 10,000

โครงการจัดการเลือก
ตังผู้บริหารท้องถิน 
หรือสมาชิกสภาท้อง
ถิน และเลือกตังซ่อม
สมาชิกท้องถิน

350,000 350,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช

40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันลอยกระทงตําบล
เกษมทรัพย์

40,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลือนที 5,000 5,000

โครงการจัดซืออุปกรณ์
ในห้องพยาบาลศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

30,000 30,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

60,000 60,000

โครงการจ้างนัก
เรียน/นักศึกษา ทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน

30,000

โครงการท้องถินอาสา 
"สร้างป่า รักษ์นํา" 10,000

โครงการแนวนโยบาย
แห่งรัฐ 30,000 30,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ 5,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพิษสุนัข
บ้า

40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก

42,000

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชัน

โครงการฝึกศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสัน เพือลด
รายจ่าย เพิมรายได้

30,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา 
และผู้นําท้องถิน

โครงการพัฒนาส่ง
เสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้
เกียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติ
งาน
โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
โครงการสนับสนุน
ศูนย์ อปพร. อบต
.เกษมทรัพย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพิษสุนัข
บ้า

40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก

42,000

โครงการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
คอรัปชัน

20,000 20,000

โครงการฝึกศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรม
อาชีพระยะสัน เพือลด
รายจ่าย เพิมรายได้

30,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา 
และผู้นําท้องถิน

250,000 250,000

โครงการพัฒนาส่ง
เสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้
เกียวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติ
งาน

30,000 30,000

โครงการเยาวชนอาสา
พัฒนาชุมชน 20,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

337,400 337,400

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ อปพร. อบต
.เกษมทรัพย์

20,000 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจํา
ตําบล

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 85,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วัสดุสํานักงาน 15,000

วัสดุอืน

วัสดุการศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจํา
ตําบล

20,000 20,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,000 75,000 240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 70,000 98,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 150,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 6,000 6,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 30,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 517,400 517,400

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 10,000 95,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,000 10,000 17,000

วัสดุสํานักงาน 25,000 95,000 135,000

วัสดุอืน 10,000 10,000

วัสดุการศึกษา 10,000 10,000

ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 90,000 90,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน

ตู้ทํานําเย็น

ตู้บานเลือนกระจก

ป้ายประชาสัมพันธ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)
เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1

เครืองสํารองไฟฟ้า

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าติดตังเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านปอ
นางเหริญ หมู่ที 6 
ตําบลเกษมทรัพย์

60,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการติดตังกันสาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 160,000 160,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,000 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,500 4,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีทํางาน 8,000 8,000

ตู้ทํานําเย็น 5,000 5,000

ตู้บานเลือนกระจก 6,200 6,200

ป้ายประชาสัมพันธ์ 50,000 50,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก 21,000 21,000

เครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

15,800 15,800

เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED ขาวดํา ชนิด 
Network แบบที 1

7,900 7,900

เครืองสํารองไฟฟ้า 10,000 10,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าติดตังเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านปอ
นางเหริญ หมู่ที 6 
ตําบลเกษมทรัพย์

60,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง
อาคารบ้านพัก

โครงการติดตังกันสาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000 50,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
เลียบคลองธรรมชาติ) 
บ้านเก่านางเหริญ หมู่
ที 5 ตําบลเกษมทรัพย์

185,100

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
เลียบคลองธรรมชาติ) 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที 
8 ตําบลเกษมทรัพย์

92,500

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 11,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตท่อ
เมนนําประปาส่วน
ภูมิภาค ภายในหมู่บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที 9 และ
บ้านหลุมข้าว หมู่ที 4 
ตําบลเกษมทรัพย์

1,580,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านเกษม หมู่ที 2 
ตําบลเกษมทรัพย์

88,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านเก่านางเหริญ หมู่
ที 5 ตําบลเกษมทรัพย์

110,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านโคกนางเหริญ หมู่
ที 7 ตําบลเกษมทรัพย์

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
เลียบคลองธรรมชาติ) 
บ้านเก่านางเหริญ หมู่
ที 5 ตําบลเกษมทรัพย์

185,100

โครงการปรับปรุงถนน
ผิวจราจรหินคลุก (สาย
เลียบคลองธรรมชาติ) 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที 
8 ตําบลเกษมทรัพย์

92,500

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 11,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการอุดหนุน
สําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

180,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตท่อ
เมนนําประปาส่วน
ภูมิภาค ภายในหมู่บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที 9 และ
บ้านหลุมข้าว หมู่ที 4 
ตําบลเกษมทรัพย์

1,580,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านเกษม หมู่ที 2 
ตําบลเกษมทรัพย์

88,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านเก่านางเหริญ หมู่
ที 5 ตําบลเกษมทรัพย์

110,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านโคกนางเหริญ หมู่
ที 7 ตําบลเกษมทรัพย์

80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที 
8 ตําบลเกษมทรัพย์

186,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านหนองศาลา หมู่ที 
1 ตําบลเกษมทรัพย์

63,000

โครงการอุดหนุน
กิจกรรมรัฐพิธี ทีทํา
การปกครองอําเภอ
ปักธงชัย

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.)

รวม 7,735,990 199,420 288,600 165,000 110,000 3,715,020 547,660 292,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที 
8 ตําบลเกษมทรัพย์

186,000

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงตําสาธารณะ
และไฟฟ้าแสงสว่าง 
บ้านหนองศาลา หมู่ที 
1 ตําบลเกษมทรัพย์

63,000

โครงการอุดหนุน
กิจกรรมรัฐพิธี ทีทํา
การปกครองอําเภอ
ปักธงชัย

10,000 10,000

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.)

892,000 892,000

รวม 3,236,800 157,200 9,702,310 26,150,000
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