
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนิคมสร้างตนเอง
อําเภอ พิมาย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 58,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,300,184 บาท

งบบุคลากร รวม 8,942,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,558,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 244,800.-บาท รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 269,280.-บาท -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกฯ  ประธาน
สภาฯ  สมาชิกสภาฯและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที่ 2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 21,000.- บาท และเงินประจําตําแหน่งรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 21,120.- บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกฯ  ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯและเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 21,000.- บาท  และค่าตอบแทนพิเศษ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 21,120.- บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก ฯ   ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400.-บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกฯ ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 3,873,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาฯ จํานวน 134,640
.-บาท รองประธานสภาฯ จํานวน 110,160.-บาท สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 3,542,400.-บาท  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกฯ ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯและ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,384,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,183,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นตําแหน่ง  ปลัดอบต.,รองปลัดอบต.,หน.สํานักงานปลัด,นัก
วิเคราะห์ฯ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากร
บุคคล,จพง.ธุรการ

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษตําแหน่งปลัดอบต.
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัดอบต.จํานวน 63,000.-บาท  / เงิน
ประจําตําแหน่ง รองปลัดอบต.จํานวน 42,000.-บาท / เงินประจํา
ตําแหน่ง หน.สํานักงานปลัดอบต. จํานวน 42,000.-บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 888,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างพร้อมกับปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน 6 อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 2,245,164 บาท

ค่าตอบแทน รวม 549,250 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 389,250 บาท

 เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้แก่  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงาน
จ้าง จํานวน 339,350.- บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง จํานวน 50,000.-บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560  ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน พ.ศ.2560  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนดฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 80,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
เบิกได้ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่มีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกําหนด
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ค่าใช้สอย รวม 1,096,914 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลว 19
  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

จ้างเหมาดูแลเว็บไชต์ จํานวน 8,914 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาดูแลเว็บไชต์ 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลว 19
  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

จ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน จํานวน 116,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาทําความสะอาด
อาคารสํานักงาน  จํานวน 1 คน
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลว 19
  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

จ้างเหมาทําวารสารประชาสัมพันธ์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาทําวารสารประชา
สัมพันธ์
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลว 19
  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ  ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ค่าจ้างเหมาทําวัสดุอื่น ค่า
กําจัดสิ่งปฎิกูล ฯลฯ 
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม/ศึกษาดูงาน รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ  ผู้
บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่
พัก ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการเลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําหน่วยเลือก
ตั้ง  วัสดุอุปกรณ์  และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได้ จํานวน 400,000.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3675 ลว 6
 กรกฎาคม 2561  เรื่อง  การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน อบต.นิคมสร้างตนเอง จํานวน 11,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการ
อ่าน อบต.นิคมสร้างตนเอง เช่น ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือ
วารสาร  ป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได้ จํานวน 11,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

โครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นและสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
และสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ป้าย
โครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าวัสดุ   และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได้ จํานวน 15,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที1่07
 ลําดับที่ 1

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต  เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่าง ป้ายโครงการ   และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได้ จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์  ซ่อมเครื่องพิมพ์  ซ่อมรถยนต์ ซ่อม
ครุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว1134 ลว 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าวัสดุ รวม 240,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก นํ้ายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯและที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟ
ฟ้า สวิทช์ ฯลฯ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น  นํ้ายาขัดพื้น  แปรงถู
พื้น  นํ้ายาถูพื้น ผงซักฟอก ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน นํ้ามันทาไม้  ปูนชี
เมนต์ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรค
 เครื่องยนต์(อะไหล่) กรวยจราจร  แบตเตอรี่   และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลว 19
  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเชล
 นํ้ามันเครื่อง และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อ 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลว 19
  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 1,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น  กระดาษเขียนโป
รเตอร์ สี พู่กัน แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร์ กระดาษต่อเนื่อง  ชีดี
รอมไดร์ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
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วัสดุสํารวจ จํานวน 9,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม  บันไดสไลด์สอง
ชั้น  ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 359,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงาน อบต.นิคมสร้างตนเอง

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ค่าอากร

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 45,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตและค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

งบลงทุน รวม 82,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 82,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 27,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานพนักพิงสูง ปรับระดับได้  จํานวน 6
 ตัว  แยกเป็น -ราคา 3,500.-บาท จํานวน 4 ตัว  -ราคา 6,500
.- บาท จํานวน 2 ตัว 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

จัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น จํานวน 2,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ชั้น มีลักษณะดังนี้ ขนาด
กว้าง 12 นิ้ว ยาว 24 นิ้ว สูง 34 นิ้ว จํานวน 1 หลัง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

จัดซื้อตู้สําหรับวางหนังสือ 3ช่อง จํานวน 2,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สําหรับวางหนังสือ 3 ช่อง โดยมีคุณลักษณะดัง
นี้  กว้าง 80 เชนติเมตร สูง 200 เชนติเมตร จํานวน 1 หลัง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 5,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด  ปรับระดับได้ มอก
.จํานวน 1 หลัง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
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จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน2 ชั้น จํานวน 16,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน 2 ชั้น จํานวน 3
 หลังๆละ5,500.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3
 

จัดซื้อที่วางหนังสือพิมพ์ จํานวน 2,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อที่วางหนังสือพิมพ์  จํานวน 1 ชุด 
--เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จํานวน 4,500 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1) เป็นอุปกรณ์ที่ความสารถ
เป็น printer ,copier ,scanner ภายในเครื่องเดียวกัน  2)ความเร็วใน
การถ่ายเอกสาร speed 30 วินาที   3)ความละเอียดในการส
แกน 600x1200dpi
4)คาวมละเอียดในการพิมพ์สูงสุดx4800x1200 dpi
5)ขนาดกระดาษที่รองรับ A4 letter legal ledger A5 B5 4x4, เป็น
ครุภัณฑ์นอกมาตรฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ จํานวน 22,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ สําหรับงานประมวล
ผล โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1)จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
2)มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  3
) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้  -เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจ
 าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB และ
คุณลักษณะตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564)เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
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งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานของอบต.นิคมสร้างตนเอง
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่3 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 403,430 บาท
งบบุคลากร รวม 349,320 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 349,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตําแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

งบดําเนินงาน รวม 54,110 บาท
ค่าตอบแทน รวม 34,110 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 29,110 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) จํานวน 29,110.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนดฯ

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที1่07
 ลําดับ 2

งานบริหารงานคลัง รวม 2,797,130 บาท
งบบุคลากร รวม 2,061,720 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,061,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,796,040 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง นว.การเงินและบัญชี  นว.การคลัง นว
.จัดเก็บรายได้ นักวิชาการพัสดุ 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 223,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผช
.นักวิชาการพัสดุ

วันที่พิมพ์ : 24/6/2562  09:04:05 หน้า : 8/35



งบดําเนินงาน รวม 698,310 บาท
ค่าตอบแทน รวม 248,310 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 198,310 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงาน
จ้าง จํานวน 168,310.-บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง จํานวน30,000.-บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560  ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน พ.ศ.2560  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนดฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 370,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

โครงการจ้างเหมาจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3 จํานวน 150,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจ้างเหมาจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 3 เช่น  แรงงานสํารวจข้อมูลภาค
สนาม  และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง จํานวน 150,000.-บาท
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี เช่น วารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ รถแห่ป้ายประชาสัมพันธ์เคลื่อน
ที่  รายจ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน 50,000
.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์  ซ่อมเครื่องพิมพ์  ซ่อมรถยนต์ ซ่อม
ครุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
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ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก นํ้ายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯและที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร์ กระดาษต่อเนื่อง  ชีดี
รอมไดร์ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าอากร ค่าดวงตราไปรษณี และรายการอื่นที่
เกี่ยวเนื่อง

งบลงทุน รวม 37,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 37,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเก้าอี้พนักพิง จํานวน 8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิง ฐานห้าแฉก โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
เป็นเก้าอี้พนักพิง ฐานห้าแฉก ล้อเลื่อน ปรับระดับขึ้น-ลง ครุภัณฑ์นอก
มาตรฐาน
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จํานวน 22,000 บาท

 -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ สําหรับงานประมวล
ผล โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1)จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
2)มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจํา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz  3
) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้  -เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความ
จําขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง
อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่
สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
หรือ - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจ
 าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  และ
คุณลักษณะ ตามเกณฑ์ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561  กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐิจและสังคม
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564)เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
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จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 7,100 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้-1)ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet)
 2)มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
3)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อย
กว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
4)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ  8.1 ภาพต่อนาที (ipm)
 5)มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
 6)มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น - สามารถใช้ได้
กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom 
-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561กระ
ทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ข้อ 43
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 150,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ปฎิบัติหน้า
ที่(ช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดสาธารณภัย)   

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้าย
โครงการ และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน 10,000
.- บาท 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 8

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดปี เช่น ป้ายโครงการ ป้ายเตือน  วัสดุที่เกี่ยวเนื่อง  และรายจ่าย
อื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน  60,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 110
 ลําดับที่ 2

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.นิคมสร้าง
ตนเอง

จํานวน 25,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ อบต.นิคมสร้างตนเอง 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)หน้าที่111
 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
--เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 4

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง

ค่าใช้จ่ายจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ดับเพลิง จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ครุภัณฑ์ดับเพลิง อุปกรณ์
ป้องกันภัย ฯลฯ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) หน้าที่ 111
 ลําดับที่ 9

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 5,449,150 บาท

งบบุคลากร รวม 3,762,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,762,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,810,880 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีข้าราชการส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ,นัก
วิชาการศึกษา ,ครู  จํานวน 7  อัตรา

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา
เงินวิทยฐานะ จํานวน 168,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการ ครู จํานวน 4 อัตราๆ
ละ3,500.-บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 657,720 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้างพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวน5  อัตรา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างจํานวน 5 อัตรา

วันที่พิมพ์ : 24/6/2562  09:04:05 หน้า : 12/35



งบดําเนินงาน รวม 1,035,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 391,050 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 309,050 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครู และพนักงานจ้าง จํานวน 289,050
.- บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน พ.ศ.2560  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ครู และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนดฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือเช่าซื้อบ้านให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ
เบิกได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น ครู ทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 524,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการบุคคล(ผู้ดูแลเด็ก)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคล(ผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 3 คน ระยะเวลา
จ้างเหมา  12 เดือนๆละ9,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม/ศึกษาดูงาน รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น ครู  และพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
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โครงการบัณฑิตน้อย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานบัณฑิตน้อย โดยมีค่า
ใช้จ่ายประกอบไปด้วย ค่าตกแต่งสถานที่  ค่าป้ายโครงการ และรายจ่าย
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง  ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้  จํานวน 10,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้า 46
 ลําดับที่ 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์  ซ่อมเครื่องพิมพ์  ซ่อมรถยนต์ ซ่อมครุภัณฑ์
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก นํ้ายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯและที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรค
 เครื่องยนต์(อะไหล่) กรวยจราจร  แบตเตอรรี่   และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลว 19
  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเชล
 นํ้ามันเครื่อง และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อ 
  -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลว 19
  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร์ กระดาษต่อเนื่อง  ชีดี
รอมไดร์ฟ และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

งบลงทุน รวม 651,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 152,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 46,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 2 เครื่องๆ
ละ 23,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 1)ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดไม่
ต่้ากว่า 13,000 บีทียู  2) ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  3)ต้อง
เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน   4)  เครื่องปรับอากาศที่มี
ระบบฟอกอากาศ  เช่น แผ่นฟอกอากาศ  ตะแกรง
ไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็น
ต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาด
ได้ 
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ  ประกาศ
เดือนมกราคม 2561  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
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จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้รับประทานอาหารสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 82,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะขนาด 75x180x75 ชม. ม้านั่ง
ขนาด 30x180x45 ซม.  จํานวน 15 ชุดๆละ5,500.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี ( LED TV) จํานวน 16,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี ( LED TV) จํานวน 2
 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้  1)  ระดับความละเอียด เป็นความละเอียด
ของจอภาพ (Resolution) ..... พิกเซล   2)  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดจอ
ภาพขั้นตํ่า 32 นิ้ว   3)  แสดงภาพด้วยหลอด
ภาพ  แบบ LED Backlight    4)  ช่องต่อ  HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
สัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อ    สัญญาณภาพและเสียง   5)  ช่องต่อ USB 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ  รองรับไฟล์  ภาพ  เพลง และภาพยนตร์    6
)  มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว
 -เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ  ประกาศ
เดือนมกราคม 2561 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

 
ครุภัณฑ์อื่น

จัดซื้อบอร์ดปิดประกาศกํามะหยี่ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดปิดประกาศกํามะหยี่ จํานวน 2 บอร์ดๆ
ละ4,000.-บาท มีขนาด120x150 ชม.
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 499,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมสร้างตนเอง 2 จํานวน 499,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมสร้างตนเอง 2 โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
-ความยาวรวม 200.00 เมตร
ตามแบบแปลน อบต.นิคมสร้างตนเองกําหนด
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

วันที่พิมพ์ : 24/6/2562  09:04:05 หน้า : 15/35



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 8,305,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 4,305,700 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,819,500 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นิคมสร้างตนเอง "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว
 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศพด.) จํานวน 169,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.นิคมสร้างตนเอง เช่น ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่าหนังสือเรียน  ค่า
อุปกรณ์การเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ
จัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว
 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 425,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคม
สร้างตนเอง"ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว
 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าวัสดุ รวม 2,486,200 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,416,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดชื้ออาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต
.นิคมสร้างตนเอง จํานวน 500,000.-บาท และสําหรับโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตตําบลนิคม
สร้างตนเอง จํานวน 1,916,200.- บาท "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัด
สรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว
 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วัสดุการศึกษา จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน สื่อการเรียน
การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นิคมสร้างตนเอง และอื่นๆที่เกี่ยว
เนื่อง
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,000,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,000,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,000,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตตําบลนิคม
สร้างตนเอง "ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่ง
เสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น" เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 ลว
 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 808,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 808,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 668,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 18,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามจํานวนประชาชกรสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 18,000
.-บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072  ลว 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
การดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 440,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ใช้จ่ายในการดําเนินการดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072  ลว 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก เช่น ค่าจ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง จํานวน 200,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ป้าย
โครงการ และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยได้ จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 140,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 140,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น ทรายอะเบท
 นํ้ายาเคมีป้องกันยุง เคมีภัณฑ์  ฯลฯ จํานวน 50,000.-บาท   และวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  จํานวน 90,000.- บาท
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/ว2072  ลว 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) หน้าที่ 59
 ลําดับที่ 10
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564)  เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 2,450,790 บาท

งบบุคลากร รวม 1,575,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,575,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,277,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง ,นายช่างโยธา ,นายช่างโยธา ,เจ้า
พนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 874,830 บาท
ค่าตอบแทน รวม 204,830 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 174,830 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัล
ประจําปี) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง จํานวน 124,830
.-บาทเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี
แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2557 
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง จํานวน 50,000.-บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560  ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน พ.ศ.2560  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนดฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ค่าออกแบบแปลน ฯลฯ 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์  ซ่อมเครื่องพิมพ์  ซ่อมรถยนต์ ซ่อม
ครุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก นํ้ายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯและที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สาย
ไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ สี ปูนชีเมนต์ ทราย ท่อ
นํ้า เหล็กเส้น ยางมะตอยสําเร็จรูป  คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรค
 เครื่องยนต์(อะไหล่) กรวยจราจร  แบตเตอรี่   ฯลฯ
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลว 19
  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเชล
 นํ้ามันเครื่อง และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536  ลว 19
  มีนาคม  2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร์ กระดาษต่อเนื่อง  ชีดี
รอมไดร์ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
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งานไฟฟ้าถนน รวม 108,000 บาท
งบลงทุน รวม 108,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 108,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 19 จํานวน 108,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 19 รายละเอียดโครงการ
-ติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street light)  
จํานวน  3 ชุด
-คุณลักษณะเฉพาะ 
1) แผงโซล่าเซลล์  40 wMono/PolyCrystalline  
2) หลอดไฟ LED Ultra Bring สี Cool/Warm White/ อัตรากินไฟ
เพียง 10 W จํานวน 480 หลอด  อายุการใช้งาน 100,000 ชั่วโมง  อบต
.กําหนด
3) แบบโคมรูปทรงโคมยาวแบบโคมมาตรฐาน  36w Fluorescent  
4) ความเข้มแสงที่ระยะ  6  เมตร 20  LUX/ครอบคลุมพื้นที่  100 ตร.ม
.  
5) ระยะเวลาส่องสว่าง  12  ชม.(ตลอดคืน)/สํารองไฟ  2  วัน  
6) โปรแกรมการทํางาน  โหมดการทํางาน
แบบ  12 v/24v,Auto/Manual ทํางานแบบ PWM 
7)แบตเตอรี่  แบบแบตเตอรี่แห้ง  ขนาดความจุ  12 V/20 H.
(Seal Lead)
8)ความสูง(เสา) ขนาด 6  เมตร ไม่รวมก้านไฟ(เสาเหล็กอา
สังกะสี ขนาด ศก. 3” คาดนํ้าเงิน)
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน   1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ จํานวน 1 ชุด
-แบบแปลน อบต.กําหนด
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 83

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 115,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจูงมือลูกหลานเข้าวัดปฎิบัติธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจูงมือลูกหลานเข้าวัดปฎิบัต
◌ิธรรมและบําเพ็ญประโยชน์ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้ายโครงการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร    และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได้ จํานวน 15,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 53
 ลําดับที่ 7
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลใน
ครอบครัว

จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว เช่น ค่าอาหาร อาหาร
ว่าง ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และราย
จ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน 15,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 54
 ลําดับที่ 9

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได้ จํานวน 30,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 54
 ลําดับที่11

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพสตรี จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี
และพัฒนาศักยภาพสตรี   เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้ายโครงการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได้ จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 16

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตําบล OTOP จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP 
เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจ้างเหมา
ยานพาหนะ และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน 10,000
.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 55
 ลําดับที่ 12

โครงการส่งเสริมและสนันสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 15,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน  เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง ป้ายโครงการ ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมายานพาหนะ  และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัว
เฉลี่ยกันได้ จํานวน 15,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 53
 ลําดับที่ 6

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์    เช่น  จัดกิจกรรม
ต่างๆ กีฬา นันทนาการ กิจกรรมอันเป็นการรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระ
มหากษัตริย์ และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน10,000
.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 15
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด การบําบัดฟื้นฟู ส่ง
เสริมหน่วยเฉพาะกิจป้องกัน และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได้ จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 56
 ลําดับที่ 17

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนกลุ่มผลิตทองม้วน  หมู่ 12 จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มผลิตทองม้วน  หมู่ 12  บ้านโพธิ์
งาม  จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวิ่งคบเพลิงไฟฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี จํานวน 12,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิ่งคบเพลิงไฟฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารี เช่น ค่าจ้างเหมาแต่งกายชุดตะเบงมานสตรีพร้อมแต่ง
หน้า และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได้ จํานวน 12,000.- บาท-
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประกวดอาหารพื้นบ้านและการแสดงกลุ่มสตรี-แม่บ้าน จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประกวดอาหารพื้นบ้านและ
การแสดงกลุ่มสตรี-แม่บ้าน เช่น ค่าอาหาร ป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร วัสดุที่ใช้ และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได้ จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)หน้าที่ 106
 ลําดับที่ 11
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งบเงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 150,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมายตามโครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิ
มายนครราชสีมา

จํานวน 150,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพิมายตามโครงการจัด
งานเทศกาลเที่ยวพิมายนครราชสีมา ประจําปี พ.ศ.2561
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  และแก้ไข ครั้งที่ 1 /2561

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 5,591,700 บาท

งบลงทุน รวม 5,591,700 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,591,700 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชํารุด หมู่ที่ 1 จํานวน 307,800 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชํารุด หมู่ที่ 1 โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้.
รายละเอียดโครงการ  
-งาน Prime coat
-งาน Cape Seal
-ตีเส้นจราจร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564)หน้าที่ 60
 ลําดับที่ 2  

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสายเมนต์เชื่อมถนนคลองชลประทาน หมู่ที่ 
18

จํานวน 197,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. จากสายเมนต์เชื่อมถนนคลองชล
ประทาน หมู่ที่ 18 รายละเอียดโครงการ
-หินคลุกรองพื้นทาง (หนา 0.15 ม.) CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 95%
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ระยะ
ทาง 75.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 416.00  ตารางเมตร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที8่3
 ลําดับที่ 155
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 จากบ้านนายสิน  เคยกลาง เชื่อมหมู่ที่ 
20

จํานวน 396,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 จากบ้านนายสิน เคย
กลาง เชื่อมหมู่ที่ 20รายละเอียดโครงการ
-หินคลุกรองพื้นทาง (หนา 0.15 ม.) CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 95%
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  6.00  เมตร ระยะ
ทาง 92.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 552.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตรพร้อมบดทับแน่น
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 85
 ลําดับที่171

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายปาน  หลุ่งเป้า - ถนนเชื่อม หมู่ที่ 
16

จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายปาน หลุ่งเป้า - ถนน
เชื่อม หมู่ที่ 16   รายละเอียดโครงการ
-ลูกรังรองพื้นทาง (หนา 0.20 ม.) CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 95%
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ระยะ
ทาง 93.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 279.00  ตารางเมตร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 65
 ลําดับที่ 35
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 จากนานายประมวล ปุผาโต – หนอง
หัวช้าง

จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 จากนานายประมวล ปุผาโต –
 หนองหัวช้าง รายละเอียดโครงการ
-หินคลุกรองพื้นทาง (หนา 0.15 ม.) CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 95%
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ระยะ
ทาง 79.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 395.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตรพร้อมบดทับแน่น
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 80
 ลําดับที่ 133

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 22 สายเลียบคลองชลประทาน – หมู่ที่ 4 - 
หมู่ที่ 18

จํานวน 399,800 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 22 สายเลียบคลองชลประทาน – 
หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 18 รายละเอียดโครงการ 
-หินคลุกรองพื้นทาง (หนา 0.15 ม.) CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 95%
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ระยะ
ทาง 138.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 552.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตรพร้อมบดทับแน่น
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 180

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (คุ้มบ้านโจด – ถนนพิมาย หินดาด) จํานวน 297,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (คุ้มบ้านโจด – ถนนพิมาย หิน
ดาด) โดยมีรายละเอียดดังนี้
-หินคลุกรองพื้นทาง (หนา 0.15 ม.) CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 95%
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ระยะ
ทาง 83.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 415.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตรพร้อมบดทับแน่น
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 61
 ลําดับที่ 12
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (สายหนองหัวช้าง – หนองขอน) จํานวน 298,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (สายหนองหัวช้าง – หนอง
ขอน)รายละเอียดโครงการ
-ลูกรังรองพื้นทาง (หนา 0.20 ม.) CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 95%
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ระยะ
ทาง 101.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า 404.00  ตารางเมตร
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตรพร้อมบดทับแน่น
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 70
ลําดับที่ 68

โครงการก่อสร้างพื้น คสล.ภายในสํานักงาน อบต. นิคมสร้างตนเอง จํานวน 142,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างพื้น คสล.ภายในสํานักงาน อบต. นิคมสร้างตน
เอง 
รายละเอียดโครงการ
-ก่อสร้างพื้น คสล. พื้นที่รวม  401.12 ตารางเมตร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 19 จํานวน 228,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 19 รายละเอียดโครงการ
-ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ขนาด ? 6 นิ้ว จํานวน 1 บ่อ
-ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้นํ้า (Submersible Pump) 
มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 100
 ลําดับที่ 81
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โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 จํานวน 228,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 รายละเอียดโครงการ 
-ขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ขนาด ? 6 นิ้ว จํานวน 1 บ่อ
-ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้นํ้า (Submersible Pump) 
มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสี่แยกซอย 3  ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 จํานวน 152,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลาดยางสี่แยกซอย 3 ศาลาประชาคม หมู่
ที่ 9รายละเอียดโครงการ
-ขุดรื้อผิวทางเดิม กว้าง 7.00 เมตร ยาว 32 เมตร ลึก 0.20 เมตร 
-หินคลุกปรับระดับ บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
-งาน Prime coat
-งานผิว Cape Seal
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท. 
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เชื่อม หมู่ 8 สายโนนกระเบื้อง – หนอง
หัวช้าง

จํานวน 476,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เชื่อม หมู่ 8 สาย
โนนกระเบื้อง – หนองหัวช้าง   รายละเอียดโครงการ 
-รื้อถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 120.00 เมตร 
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร ระยะ
ทาง  120.00  เมตรหนา 0.15  เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อย
กว่า  600.00  ตารางเมตร
-ลงหินคลุกไหล่ทางหนึ่งข้างกว้าง 0.30 เมตรพร้อมบดทับแน่น
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพื่อ
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
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โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางซอย 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 จํานวน 496,700 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางซอย 3 เชื่อมหมู่ที่ 5 โดยมีราย
ละเอียด ดังนี้
-รื้อผิวทางเดิม กว้าง 8.50 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร ลึก 0.20
 เมตร 
-หินคลุกปรับระดับ (หนา 0.20 ม.) CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 95%
-งาน Prime coat
-งาน Cape Seal
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-ตามแบบแปลน อบต.กําหนด 
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที6่3
 ลําดับที่ 22

โครงการเบิกถนนดินลูกรังใหม่สายข้างบ้านนางอรุณวรรณ  พวกดี หมู่ที่ 21 จํานวน 146,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเบิกถนนดินลูกรังใหม่สายข้างบ้านนางอรุณวรรณ พวก
ดี หมู่ที่ 21 รายละเอียดโครงการ
-เสริมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
 เมตร CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
-เสริมลูกรังกว้าง 3.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20
 เมตร CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 86
 ลําดับที่ 174

โครงการปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 8 – เชื่อมหมู่ที่ 11 สายหนองหัวช้าง – 
หนองหญ้าขาว

จํานวน 499,600 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 8 – เชื่อมหมู่ที่ 11 สายหนองหัว
ช้าง – หนองหญ้าขาว รายละเอียดโครงการ
-งานไพร์ทโค๊ท
-งานผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.04 เมตร
-งานตีเส้นจราจร
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
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โครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 22 สายชลประทานจากบ้านนางลออ  หมั่นสาน – 
หมู่ 18

จํานวน 199,700 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก หมู่ที่ 22 สายชลประทานจากบ้านนาง
ลออ  หมั่นสาน – หมู่ 18 รายละเอียดโครงการ
-เสริมดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30
 เมตร CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
-เสริมหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง สําหรับ อปท.
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 87
 ลําดับที่ 184

โครงการวางท่อระบายนํ้า คสล. ซอย 2 ทิศเหนือและทิศใต้ หมู่ที่ 17 จํานวน 296,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า คสล. ซอย 2 ทิศเหนือและทิศใต้ หมู่
ที่ 17 รายละเอียดโครงการ
-วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ศก. 1.20 เมตร จํานวน 24 ท่อน
-ลูกรังหลังท่อ หนา 0.20 เมตร CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95%
 (กว้างและยาวแปรผันตามพื้นที่ ณ ปัจจุบัน)
-หินคลุกหลังท่อ หนา 0.15 เมตร CBR 25% บดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 95% (กว้างและยาวแปรผันตามพื้นที่ ณ ปัจจุบัน)
-งานทิ้งหินใหญ่
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 82
 ลําดับที่ 150

โครงการวางท่อระบายนํ้าคสล. หมู่ที่ 7 ต่อจุดเดิมถึงสะพานไปหมู่ 8 จํานวน 329,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้าคสล. หมู่ที่ 7 ต่อจุดเดิมถึงสะพานไป
หมู่ 8 รายละเอียดโครงการ
-วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.80 เมตร จํานวน 59 ท่อน
-บ่อพัก คสล. พร้อมฝาเหล็ก จํานวน 6 บ่อ
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จํานวน  1  ชุด
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จํานวน  1  ชุด
-ตามแบบแปลน อบต.กําหนด
-ไปเป็นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,113,360 บาท

งบบุคลากร รวม 866,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 866,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 704,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร , นักวิชาการเกษตร
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา
งบดําเนินงาน รวม 221,720 บาท

ค่าตอบแทน รวม 91,720 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 75,720 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  ให้แก่  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงาน
จ้าง จํานวน 67,720.- บาท 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557
  -เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัด
ซื้อจัดจ้างจํานวน 8,000.-บาท
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ.2560 ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
 0402.5/ว156 ลว 19 กันยายน พ.ศ.2560  เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้างที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนดฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น ทีมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับคณะบุคคลหรือบุคคลที่มาตรวจ
เยี่ยม/ศึกษาดูงาน รับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดิน
ทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ และอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

วันที่พิมพ์ : 24/6/2562  09:04:05 หน้า : 31/35



โครงการปลูกผักริมรั้ว จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกผักริมรั้ว เช่น ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน 10,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกร จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร เช่นค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมา
พาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง  ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน 20,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 51
 ลําดับที่ 5

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง  ค่าตอบแทนวิทยากร ป้ายโครงการ ค่า
จ้างเหมายานพาหนะ  ค่าวัสดุ และรายจ่ายอื่นทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได้ จํานวน 50,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 51
 ลําดับที่ 4

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์  ซ่อมเครื่องพิมพ์  ซ่อมรถยนต์ ซ่อมครุภัณฑ์
อื่นที่เกี่ยวเนื่อง

ค่าวัสดุ รวม 15,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ลวดเย็บ
กระดาษ หมึก เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก นํ้ายาลบคําผิด ตะแกรงวางเอกสาร ฯลฯและที่เกี่ยวเนื่อง

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น จอบ เสียม วัสดุปลูก ปุ๋ย ฯลฯ
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึก
ข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร์ กระดาษต่อเนื่อง  ชีดี
รอมไดร์ฟ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ

จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนนิคมพิมายศึกษาตามโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม  เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6 จํานวน 15,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านใหม่
ฉมวก หมู่ที่ 6
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ย
สด เช่น จัดซื้อพืชปุ๋ยสด  จํานวน 20,000.- บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ เช่น จัดซื้อกล้าไม้  ต้นไม้ชนิดต่างๆ  ค่าแรงงานย้ายต้นไม้  กล้าไม้
เตรียมสถานที่ ค่าป้ายโครงการ  และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง  ทุกรายการ
ถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน 10,000.-บาท
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 50
 ลําดับ 1 

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ในโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ เช่น  ค่าจัด
ซื้อหญ้าแฝก  และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 50
 ลําดับ 2 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง  วัสดุ
อุปกรณ์ ป้ายโครงการ  จ้างเหมายานพาหนะ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยว
เนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งนํ้าธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งนํ้า
ธรรมชาติ เช่น  ค่าจัดซื้อพันธุ์ปลา  ค่าป้ายโครงการ  ค่าจ้างแรงงาน
เตรียมสถานที่ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่อง ทุกรายการถัวเฉลี่ยกัน
ได้ จํานวน 10,000.-บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้าที่ 51
 ลําดับที่ 6

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 19,145,556 บาท

งบกลาง รวม 19,145,556 บาท
งบกลาง รวม 19,145,556 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 107,640 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028
 ลว 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 14,998,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลว 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสัวฃงคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ.2561 -พ.ศ.2564) เพิ่ม
เติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,960,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธฺตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลว 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสัวฃงคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้า 52
 ลําดับ2
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 168,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิตามกฎหมายกําหนด
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0810.6
/ว2076 ลว 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน
อุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ  โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสัวฃงคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2564) หน้า52
 ลําดับ 3

สํารองจ่าย จํานวน 464,716 บาท
-เพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นํ้าป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควันและโรคติดต่อ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028
 ลว 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 200,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3028
 ลว 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 246,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบ
ท.)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5
/ว2305 ลว 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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