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องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

เขต/อําเภอ ปักธงชัย    จังหวัดนครราชสีมา
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  เขต/อําเภอ ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  30150

พื้นที่ 10.40 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 3,611 คน

ชาย 1,743 คน

หญิง 1,868 คน

ข้อมลู ณ วนัที ่8 สงิหาคม 2562
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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

หนา 2



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์อีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์จึงขอชีแจงให้ท่าน
ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไป
นี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 34,225,306.75 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,551,316.54 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11,497,083.89 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 8 โครงการ รวม 2,537,085.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 24,350,238.22 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 136,137.39 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 19,021.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 143,993.64 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 103,400.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 12,622,294.19 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 11,325,392.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 25,700.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 19,103,795.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 5,935,632.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,625,370.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 2,188,504.16 บาท

งบลงทุน จํานวน 22,000.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,332,289.17 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 25,700.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 661,728.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท

หนา 3



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 121,369.22 134,000.00 279,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,475.00 24,500.00 23,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 175,654.42 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 870.00 40,500.00 160,500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 303,368.64 399,000.00 662,500.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 14,807,480.42 14,460,000.00 15,046,500.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14,807,480.42 14,460,000.00 15,046,500.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 10,882,870.00 11,291,000.00 11,291,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,882,870.00 11,291,000.00 11,291,000.00

รวม 25,993,719.06 26,150,000.00 27,000,000.00

หนา 4



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 6,789,746.00 7,735,990.00 7,805,490.00

งบบุคลากร 8,803,760.00 9,630,820.00 9,924,600.00

งบดําเนินงาน 3,185,535.87 5,071,190.00 5,090,700.00

งบลงทุน 297,006.50 523,000.00 3,009,880.00

งบเงินอุดหนุน 1,130,332.52 3,189,000.00 1,169,330.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 20,206,380.89 26,150,000.00 27,000,000.00

รวม 20,206,380.89 26,150,000.00 27,000,000.00

หนา 5



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

หนา 6



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,801,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,637,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,132,180

แผนงานสาธารณสุข 315,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 596,320

แผนงานเคหะและชุมชน 1,941,930

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 255,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 308,500

แผนงานการเกษตร 207,300

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 7,805,490

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,000,000

หนา 7



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,093,560 323,640 1,695,780 7,112,980

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,512,540 0 0 2,512,540

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,581,020 323,640 1,695,780 4,600,440

งบดําเนินงาน 2,004,500 118,800 425,000 2,548,300

    ค่าตอบแทน 202,000 77,800 40,000 319,800

    ค่าใช้สอย 1,172,000 36,000 330,000 1,538,000

    ค่าวัสดุ 350,000 5,000 55,000 410,000

    ค่าสาธารณูปโภค 280,500 0 0 280,500

งบลงทุน 100,000 0 39,800 139,800

    ค่าครุภัณฑ์ 100,000 0 39,800 139,800

รวม 7,198,060 442,440 2,160,580 9,801,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 70,000 61,200 6,000 137,200

    ค่าใช้สอย 70,000 61,200 0 131,200

    ค่าวัสดุ 0 0 6,000 6,000

งบลงทุน 0 0 2,500,000 2,500,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 2,500,000 2,500,000

รวม 70,000 61,200 2,506,000 2,637,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

หนา 8



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 1,149,000 0 1,149,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,149,000 0 1,149,000

งบดําเนินงาน 1,037,600 75,000 1,112,600

    ค่าตอบแทน 73,200 0 73,200

    ค่าใช้สอย 395,000 75,000 470,000

    ค่าวัสดุ 569,400 0 569,400

งบลงทุน 2,580 0 2,580

    ค่าครุภัณฑ์ 2,580 0 2,580

งบเงินอุดหนุน 868,000 0 868,000

    เงินอุดหนุน 868,000 0 868,000

รวม 3,057,180 75,000 3,132,180

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 6,000 250,000 256,000

    ค่าตอบแทน 6,000 0 6,000

    ค่าใช้สอย 0 250,000 250,000

งบลงทุน 0 59,000 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 59,000 59,000

รวม 6,000 309,000 315,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 510,720 0 510,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 510,720 0 510,720

งบดําเนินงาน 82,600 3,000 85,600

    ค่าตอบแทน 22,600 0 22,600

    ค่าใช้สอย 60,000 3,000 63,000

รวม 593,320 3,000 596,320

หนา 9



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 989,600 0 989,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 989,600 0 989,600

งบดําเนินงาน 551,000 100,000 651,000

    ค่าตอบแทน 100,000 0 100,000

    ค่าใช้สอย 318,000 50,000 368,000

    ค่าวัสดุ 133,000 50,000 183,000

งบเงินอุดหนุน 301,330 0 301,330

    เงินอุดหนุน 301,330 0 301,330

รวม 1,841,930 100,000 1,941,930

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 5,000 150,000 100,000 255,000

    ค่าใช้สอย 5,000 150,000 100,000 255,000

รวม 5,000 150,000 100,000 255,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 308,500 308,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 308,500 308,500

รวม 308,500 308,500
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แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 162,300 0 162,300

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 162,300 0 162,300

งบดําเนินงาน 25,000 20,000 45,000

    ค่าตอบแทน 5,000 0 5,000

    ค่าใช้สอย 10,000 20,000 30,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

รวม 187,300 20,000 207,300

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 7,805,490 7,805,490

    งบกลาง 7,805,490 7,805,490

รวม 7,805,490 7,805,490
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แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,801,080

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2,637,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 3,132,180

แผนงานสาธารณสุข 315,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 596,320

แผนงานเคหะและชุมชน 1,941,930

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 255,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 308,500

แผนงานการเกษตร 207,300

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 7,805,490

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 27,000,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ และโดยอนุมัติของนายอําเภอปักธงชัย

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
27,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอ ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 135,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 90,643.00 99,806.22 96,320.00 110,000.00 9.09 % 120,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 17,789.64 17,892.90 21,530.72 20,000.00 0.00 % 20,000.00

     ภาษีป้าย 3,518.00 3,518.50 3,518.50 4,000.00 0.00 % 4,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 111,950.64 121,217.62 121,369.22 134,000.00 279,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 950.60 950.60 1,164.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,546.50 701.00 1,311.00 5,000.00 -20.00 % 4,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 420.00 270.00 300.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 582.50 210.00 350.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

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

     ค่าปรับการผิดสัญญา 12,735.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 1,400.00 1,400.00 1,900.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 460.00 360.00 450.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 18,094.60 3,891.60 5,475.00 24,500.00 23,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 131,708.10 175,743.94 175,654.42 200,000.00 0.00 % 200,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 131,708.10 175,743.94 175,654.42 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 1,800.00 200.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 120.00 10.00 70.00 500.00 0.00 % 500.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 5,600.00 600.00 20,000.00 600.00 % 140,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 120.00 7,410.00 870.00 40,500.00 160,500.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 360,095.82 546,601.44 469,343.67 450,000.00 11.11 % 500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,803,313.70 9,014,747.16 9,234,839.00 9,064,000.00 3.27 % 9,360,500.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 1,642,782.85 1,606,883.36 1,723,790.85 1,750,000.00 0.00 % 1,750,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 98,303.84 83,747.66 83,067.49 100,000.00 0.00 % 100,000.00

     ภาษีสุรา 757,412.05 764,221.70 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 1,629,199.56 1,841,684.41 2,929,139.04 2,706,000.00 9.02 % 2,950,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 41,671.25 47,200.45 42,241.69 50,000.00 0.00 % 50,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 25,809.03 23,854.07 22,880.68 40,000.00 -25.00 % 30,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 213,014.00 291,750.00 302,178.00 300,000.00 2.00 % 306,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 13,571,602.10 14,220,690.25 14,807,480.42 14,460,000.00 15,046,500.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 4,192,137.00 10,583,622.00 10,882,870.00 11,291,000.00 0.00 % 11,291,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,192,137.00 10,583,622.00 10,882,870.00 11,291,000.00 11,291,000.00

รวมทุกหมวด 18,025,612.44 25,112,575.41 25,993,719.06 26,150,000.00 27,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์

อําเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 27,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 279,000 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 135,000 บาท
ประมาณการตามที่กฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกําหนด
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 120,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีป้าย จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 23,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 4,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 3,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 160,500 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 140,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 15,046,500 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 500,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,360,500 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 1,750,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 2,950,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 306,000 บาท
ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 11,291,000 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 11,291,000 บาท

ประมาณการใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

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/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,627,200 1,627,200 1,562,400 1,972,800 -7.35 % 1,827,820

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 2,311,920 2,247,120 2,657,520 2,512,540

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,255,191 1,450,620 1,622,100 1,730,000 16.24 % 2,011,020

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

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 481,180 598,065 419,240 324,000 0 % 324,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 64,000 81,665 47,040 36,000 0 % 36,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,985,141 2,332,316 2,298,380 2,300,000 2,581,020

รวมงบบุคลากร 4,297,061 4,644,236 4,545,500 4,957,520 5,093,560

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอปักธงชัย    จังหวัดนครราชสีมา
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 41,100 100,000 0 % 100,000

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

ค่าเช่าบ้าน 75,000 87,000 40,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 17,740 30,750 27,300 43,000 16.28 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 96,520 119,430 108,400 195,000 202,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 53,470 104,077.3 49,062.05 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 52,000 -3.85 % 50,000

ค่าจ้างหน่วยงานภายนอกสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้
บริการของ อบต.

0 0 0 20,000 0 % 20,000

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น 
(FR) : พนักงานกู้ชีพ 0 0 0 432,000 0 % 432,000

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

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,000 6,600 8,520 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

(3.2)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตั้งไว้  100,000 บาท 111,100 0 0 0 0 % 0
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(3.3)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตั้งไว้  50,000 บาท

74,578 0 0 0 0 % 0

(3.4)  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ
การบริหารงานท้องถิ่น ตั้งไว้  100,000
 บาท 94,785 0 0 0 0 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นวันสําคัญของทางราชการ 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวาย
สักการะพระปิยะมหาราช ตั้งไว้   
2,000 บาท

0 1,000 0 0 0 % 0

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

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

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 183,658 150,000 -33.33 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 
บาท

0 248,256 0 0 0 % 0

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 0 0 2,000 10,000 0 % 10,000

โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือกตั้ง
ซ่อมสมาชิกท้องถิ่น

0 0 0 350,000 14.29 % 400,000

โครงการจ้างเหมาจัดทําป้ายทําเนียบ
บุคลากร ตั้งไว้ 20,000 บาท 0 8,825 0 0 0 % 0
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โครงการแนวนโยบายแห่งรัฐ 0 0 16,610 30,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับผล
ประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน

0 0 81,820 0 0 % 0

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

0 91,700 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 66,007.41 65,027.39 39,714.83 70,000 -28.57 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 431,950.41 721,773.69 381,384.88 1,165,600 1,172,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 34,937 61,815 57,984 60,000 0 % 60,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 8,650 8,461 11,070 30,000 0 % 30,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 35,710 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 65,790 57,950 94,024.6 150,000 0 % 150,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 2,000 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,230 23,300 16,570 40,000 0 % 40,000

วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 127,607 153,526 215,358.6 350,000 350,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 97,155.42 123,206.52 134,095.3 160,000 0 % 160,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 8,440 9,975 11,645 20,000 0 % 20,000
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ค่าบริการโทรศัพท์ 1,297.91 2,961.33 3,009.91 4,500 0 % 4,500

ค่าบริการไปรษณีย์ 612 504 117 6,000 0 % 6,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 54,676.52 75,863 89,209 90,000 0 % 90,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 162,181.85 212,509.85 238,076.21 280,500 280,500

รวมงบดําเนินงาน 818,259.26 1,207,239.54 943,219.69 1,991,100 2,004,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1.1)  ค่าจัดซื้อตู้เอกสาร   ตั้งไว้  
10,000 บาท

6,600 0 0 0 0 % 0

(1.2)  ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์   ตั้ง
ไว้  18,000 บาท

17,000 0 0 0 0 % 0

(1.3)  ค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก ตั้งไว้  
18,000 บาท 18,000 0 0 0 0 % 0

(1.4)  ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย ตั้งไว้  
30,000 บาท 30,000 0 0 0 0 % 0

(1.5)  ค่าจัดซื้อชุดโซฟารับแขก   ตั้งไว้ 
 20,000 บาท 18,000 0 0 0 0 % 0

(1.6)  ค่าจัดซื้อม่านปรับแสง   ตั้งไว้  
36,000 บาท 24,900 0 0 0 0 % 0
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ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน 0 0 35,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดติดผนัง 0 0 83,941.5 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 0 0 12,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อฉากกั้นห้อง 0 0 30,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อชุดรับแขก 0 0 11,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ 0 0 17,655 0 0 % 0

ตู้ทํานํ้าเย็น 0 0 0 5,000 -100 % 0

ป้ายประชาสัมพันธ์ 0 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 (2.1)  ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ  ตั้งไว้  
10,000 บาท

9,990 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและ
ข้ออ่อน จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว้ 19,000 
บาท

0 16,800 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(3.1) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
ตั้งไว้  14,600 บาท 12,980 0 0 0 0 % 0

(3.2) ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ตั้งไว้  15,200 บาท 15,200 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 0 0 7,380 0 0 % 0

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 0 0 0 15,800 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 
7,900 บาท

0 7,900 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

(4.1)  ค่าจัดซื้อผ้าใบเต้นท์ ตั้งไว้  
40,000 บาท 18,500 0 0 0 0 % 0

(4.2)  ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะม้าหินอ่อน ตั้งไว้ 
 9,600   บาท

9,533.7 0 0 0 0 % 0

จัดซื้อศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่พร้อม
เครื่องอุปกรณ์ประจําศาล และโต๊ะบูชา 
ตั้งไว้ 20,000 บาท

0 19,885 0 0 0 % 0

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 0 100 % 100,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 180,703.7 44,585 196,976.5 70,800 100,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 25,000 0 0

รวมงบลงทุน 180,703.7 44,585 221,976.5 70,800 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 10,000 0 0 0 % 0
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เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 10,000 0 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนกิจกรรมรัฐพิธี ที่ทํา
การปกครองอําเภอปักธงชัย 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 10,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 20,000 0 10,000 0

รวมงานบริหารทั่วไป 5,316,023.96 5,916,060.54 5,710,696.19 7,029,420 7,198,060

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 154,314 285,360 305,640 5.89 % 323,640

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 154,314 285,360 305,640 323,640

รวมงบบุคลากร 0 154,314 285,360 305,640 323,640

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 5,000 400 % 25,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 2,000 -100 % 0

ค่าเช่าบ้าน 0 0 36,000 42,000 14.29 % 48,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 3,150 4,800 0 % 4,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 39,150 53,800 77,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 3,000 0 % 3,000
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

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

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

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

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 24,590 30,000 0 % 30,000

โครงการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 0 0 288 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

รวมค่าใช้สอย 16,500 26,920 24,878 38,000 36,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 4,470 0 5,000 -100 % 0

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

รวมค่าวัสดุ 0 4,470 5,000 10,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 16,500 31,390 69,028 101,800 118,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 0 0 19,990 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 7,700 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 2,690 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 30,380 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 30,380 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 16,500 185,704 384,768 407,440 442,440

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 617,640 636,300 766,060 865,000 0.64 % 870,560

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 14,200 12,840 -24.77 % 9,660

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 218,900 223,620 234,780 248,000 0.47 % 249,160

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 312,840 319,200 424,040 488,880 0.61 % 491,880

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 22,000 24,000 36,420 33,240 -2.17 % 32,520

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,213,380 1,245,120 1,517,500 1,689,960 1,695,780

รวมงบบุคลากร 1,213,380 1,245,120 1,517,500 1,689,960 1,695,780

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 3,800 426.32 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,260 4,260 3,780 29,200 -65.75 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 4,260 4,260 3,780 33,000 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 3,000 233.33 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

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

(2.3)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ ตั้งไว้  5,000 บาท 3,300 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตั้ง
ไว้ 30,000  บาท 0 22,060 0 0 0 % 0

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

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

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 66,068 109,000 -26.61 % 80,000

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 0 0 0 200 2,400 % 5,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 40,000 60,000 233.33 % 200,000

โครงการสํารวจและจัดทําบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 550 1,050 17,650 5,000 300 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 138,180 65,510 123,718 177,200 330,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,882.35 10,095 29,986.2 16,800 78.57 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 21,384 24,680 24,790 23,000 8.7 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 44,266.35 34,775 54,776.2 39,800 55,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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รวมงบดําเนินงาน 186,706.35 104,545 182,274.2 250,000 425,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 0 100 % 15,000

ชุดโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้สําหรับผู้
บริหารระดับ 7-8 ตั้งไว้ 19,900 บาท 0 16,200 0 0 0 % 0

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

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(2.1)  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สีตั้งไว้  19,000 บาท 16,900 0 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 1 0 0 0 0 100 % 22,000

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา ตั้งไว้ 7,900 บาท 0 6,390 0 0 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
ราคา 3,200 บาท จํานวน 3 เครื่อง ตั้ง
ไว้ 9,600 บาท

0 6,270 0 0 0 % 0

จอแสดงภาพ 0 0 0 0 100 % 2,800

รวมค่าครุภัณฑ์ 16,900 34,360 0 0 39,800

รวมงบลงทุน 16,900 34,360 0 0 39,800

รวมงานบริหารงานคลัง 1,416,986.35 1,384,025 1,699,774.2 1,939,960 2,160,580

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,749,510.31 7,485,789.54 7,795,238.39 9,376,820 9,801,080
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

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

(2.4)  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วย
กู้ชีพกู้ภัยประจําตําบล ตั้งไว้  30,000 
บาท

28,540 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 10,000

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

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้
ภัยประจําตําบล ตั้งไว้ 220,000  บาท 0 335,310 0 0 0 % 0

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

0 0 11,890 20,000 0 % 20,000

โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต
.เกษมทรัพย์ 0 0 0 5,000 300 % 20,000

โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ประจําตําบล 0 0 378,010 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 69,680 369,330 389,900 25,000 70,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 20,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 20,000 0

รวมงบดําเนินงาน 69,680 369,330 389,900 45,000 70,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1.1)  ค่าจัดซื้อเครื่องรับ – ส่งวิทยุ  ตั้ง
ไว้  60,000 บาท 50,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 0 0 27,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000 0 27,500 0 0

รวมงบลงทุน 50,000 0 27,500 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 119,680 369,330 417,400 45,000 70,000

งานเทศกิจ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 66,300 56,100 56,100 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 61,200 0 % 61,200

รวมค่าใช้สอย 66,300 56,100 56,100 61,200 61,200

รวมงบดําเนินงาน 66,300 56,100 56,100 61,200 61,200

รวมงานเทศกิจ 66,300 56,100 56,100 61,200 61,200

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 6,000 0 % 6,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 6,000 6,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 6,000 6,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนํ้า 0 0 0 0 100 % 2,500,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 2,500,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 2,500,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 6,000 2,506,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 185,980 425,430 473,500 112,200 2,637,200

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 287,280 503,498 652,140 760,200 7.54 % 817,500

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 0 100 % 42,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 67,840 199,355 250,200 256,000 3.52 % 265,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 26,925 29,220 23,500 4.26 % 24,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 409,120 771,778 973,560 1,081,700 1,149,000

รวมงบบุคลากร 409,120 771,778 973,560 1,081,700 1,149,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 25,000 0 % 25,000

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

ค่าเช่าบ้าน 36,000 27,000 41,500 42,000 0 % 42,000
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,260 4,770 4,200 4,200 0 % 4,200

รวมค่าตอบแทน 40,260 31,770 45,700 73,200 73,200

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 600 7,500 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(3.1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตั้งไว้  30,000 บาท 16,100 0 0 0 0 % 0

(3.2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตั้งไว้  20,000 บาท 17,138 0 0 0 0 % 0

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

ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 307,600 
บาท

0 291,600 0 0 0 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  
ตั้งไว้ 30,000 บาท 0 15,600 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 68,870 60,000 33.33 % 80,000

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในห้องพยาบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 272,560 337,400 -17.01 % 280,000
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,200 0 6,500 15,000 66.67 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 247,558 315,036 355,430 452,400 395,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 21,628 845 20,000 25,000 0 % 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 13,706 0 9,800 20,000 0 % 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 372,561.38 430,425.16 400,130.98 517,400 -7.73 % 477,400

วัสดุก่อสร้าง 0 0 1,254 10,000 0 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 4,589 4,490 14,750 20,000 25 % 25,000

วัสดุการศึกษา 13,577 0 9,600 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 426,061.38 435,760.16 455,534.98 604,400 569,400

รวมงบดําเนินงาน 713,879.38 782,566.16 856,664.98 1,130,000 1,037,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1.1)  ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประจํา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  74,000 
บาท 66,000 0 0 0 0 % 0

(1.2)  ค่าจัดซื้อโทรทัศน์พร้อมเครื่อง
เล่น DVD  ตั้งไว้  17,000 บาท 11,490 0 0 0 0 % 0

(1.3)  ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น DVD  ตั้งไว้  
4,700 บาท 2,990 0 0 0 0 % 0

เก้าอี้ทํางาน 0 0 0 8,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อชุดโต๊ะทํางานผู้บริหารตัวแอล  
ตั้งไว้ 12,000 บาท 0 11,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อผ้าม่าน  ตั้งไว้ 17,500 บาท 0 17,500 0 0 0 % 0
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ค่าจัดทําป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท 0 8,000 0 0 0 % 0

ตู้บานเลื่อนกระจก 0 0 0 6,200 -100 % 0

พัดลมตั้งพื้น 0 0 0 0 100 % 2,580

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าคูเลอร์นํ้าดื่ม ตั้งไว้  8,000  บาท 0 7,440 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  Multifunction 
แบบฉีดหมึก(Inkjet) ตั้งไว้  7,900       
     บาท

0 7,900 0 0 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0 0 0 21,000 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวดํา ชนิด Network แบบที่ 1 0 0 0 7,900 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์อื่น

 (1.1)  ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ตั้งไว้  
100,000 บาท 99,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 179,480 51,840 0 53,100 2,580

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการติดตั้งกันสาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

(1.1)  ค่าก่อสร้างที่แปรงฟันเด็กมีก๊อก
นํ้า  จํานวน  10 จุด   ตั้งไว้  35,000 
บาท 35,000 0 0 0 0 % 0
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(1.2)  โครงการก่อสร้างผนังกระจกกั้น
ห้องโครงคร่าวอะลูมิเนียม  ตั้งไว้  
75,000 บาท 58,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 93,900 0 0 50,000 0

รวมงบลงทุน 273,380 51,840 0 103,100 2,580

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 809,000 793,000 822,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.)

0 0 0 892,000 -2.69 % 868,000

รวมเงินอุดหนุน 809,000 793,000 822,000 892,000 868,000

รวมงบเงินอุดหนุน 809,000 793,000 822,000 892,000 868,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,205,379.38 2,399,184.16 2,652,224.98 3,206,800 3,057,180

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการฝึกศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 0 0 5,175 20,000 0 % 20,000

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 0 0 0 0 100 % 30,000
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โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,175 30,000 75,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 5,175 30,000 75,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 0 5,175 30,000 75,000

รวมแผนงานการศึกษา 2,205,379.38 2,399,184.16 2,657,399.98 3,236,800 3,132,180

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 6,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 6,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 6,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการอุดหนุนสําหรับการดําเนินงาน
ตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 0 180,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 20,000 180,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 20,000 180,000 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 20,000 180,000 6,000

วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2562  10:18:12 หน้า : 20/42
หนา 37



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

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

(1.5)  ค่าใช้จ่ายการสนับสนุนการออก
กําลังกาย   ตั้งไว้  50,000 บาท 39,150 0 0 0 0 % 0

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

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

ค่าใช้จ่ายตามโครงการการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 45,000 บาท 0 43,300 0 0 0 % 0

โครงการการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 180,000

โครงการชุมชนปลอดขยะ 0 0 9,650 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษ
สุนัขบ้า 0 0 35,750 40,000 0 % 40,000

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 42,000 -100 % 0
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โครงการหมู่บ้านต้นแบบการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน 0 0 41,200 0 0 % 0

โครงการหมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 46,250 61,678 86,600 82,000 250,000

รวมงบดําเนินงาน 46,250 61,678 86,600 82,000 250,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

 (1.1)  ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
ตั้งไว้  59,000 บาท 55,000 0 0 0 0 % 0

เครื่องพ่นหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 59,000

ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง หมู่ 3 
บ้านท่าเยี่ยม ตั้งไว้ 40,000 บาท 0 39,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 55,000 39,000 0 0 59,000

รวมงบลงทุน 55,000 39,000 0 0 59,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 101,250 100,678 86,600 82,000 309,000

งานศูนย์บริการสาธารณสุข

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 67,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 67,500 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 67,500 0 0 0 0

รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข 67,500 0 0 0 0
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รวมแผนงานสาธารณสุข 168,750 100,678 106,600 262,000 315,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 276,240 285,360 302,640 323,640 7.97 % 349,440

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 21,680 137,385 143,520 149,280 4.02 % 155,280

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 4,000 22,925 15,900 10,140 -40.83 % 6,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 301,920 445,670 462,060 483,060 510,720

รวมงบบุคลากร 301,920 445,670 462,060 483,060 510,720

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -40 % 3,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 1,930 2,600 9,600 0 % 9,600

รวมค่าตอบแทน 0 1,930 2,600 24,600 22,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 750 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 (2.2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตั้งไว้  10,000 บาท 14,198 0 0 0 0 % 0
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 (2.5)  ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ตั้งไว้  20,000 บาท 10,830 0 0 0 0 % 0

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

(2.3)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุและคนพิการ ตั้งไว้  10,000 
บาท 500 0 0 0 0 % 0

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

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

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

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 37,832 30,000 66.67 % 50,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส   ตั้งไว้  10,000 บาท 0 300 0 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ 
คนพิการ คนยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ไร้ที่พึ่ง ตั้งไว้  20,000 บาท 0 17,161 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการรับขึ้นทะเบียนผู้
สูงอายุ ตั้งไว้  5,000 บาท 0 2,400 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 55,486 21,541 37,832 40,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 55,486 23,471 40,432 64,600 82,600
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 7,700 0 0 % 0

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 21.5 นิ้ว (จอมินิเตอร์) ตั้งไว้ 
4,300 บาท

0 3,990 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,990 7,700 0 0

รวมงบลงทุน 0 3,990 7,700 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 357,406 473,131 510,192 547,660 593,320

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้
มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่
พึ่ง

0 0 0 0 100 % 3,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 0 0 2,217 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการรับขึ้นทะเบียนผู้
สูงอายุ คนพิการ และป่วยเอดส์ 0 0 5,000 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 7,217 0 3,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 7,217 0 3,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 7,217 0 3,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 357,406 473,131 517,409 547,660 596,320
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 540,940 558,540 592,080 632,000 5.59 % 667,320

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 200,000 251,520 2.29 % 257,280

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 26,280 28,000 -17.86 % 23,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 702,940 720,540 860,360 953,520 989,600

รวมงบบุคลากร 702,940 720,540 860,360 953,520 989,600

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 12,500 50,000 0 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 9,940 15,845 10,450 28,000 78.57 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 9,940 15,845 22,950 78,000 100,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 5,700 8,800 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

จ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า 0 0 0 18,000 500 % 108,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(2.1)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ตั้งไว้  10,000 บาท

9,900 0 0 0 0 % 0
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(2.2)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ตั้งไว้  10,000 บาท 10,000 0 0 0 0 % 0

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

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

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 17,226 20,000 50 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,920 129,280 62,500 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 126,520 141,880 79,726 218,000 318,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 10,440 8,970 8,600 15,000 0 % 15,000

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

วัสดุก่อสร้าง 71,936 105,970 94,660 85,000 17.65 % 100,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,913 5,474 0 8,000 0 % 8,000

รวมค่าวัสดุ 84,289 123,362 103,260 118,000 133,000

รวมงบดําเนินงาน 220,749 281,087 205,936 414,000 551,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบคอนกรีต ตั้งไว้  
15,000  บาท 0 11,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(3.1)  ค่าติดตั้งเสียงตามสาย  หมู่ที่ 4   
ตั้งไว้  90,000 บาท 73,860 0 0 0 0 % 0

ค่าติดตั้งระบบเสียงตามสาย บ้านเก่านาง
เหริญ หมู่ที่ 5  ตั้งไว้ 100,000 บาท 0 86,000 0 0 0 % 0
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ค่าติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ 6 ตําบลเกษม
ทรัพย์

0 0 0 60,500 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

(1.1)  ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ตั้งไว้  
10,000 บาท 9,990 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

(2.1)  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
  ตั้งไว้  9,900 บาท 9,490 0 0 0 0 % 0

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

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

 (1.1)  ค่าก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วม
บริเวณอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 3   
ตั้งไว้  70,000 บาท 68,500 0 0 0 0 % 0

(1.2)  ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์จําหน่าย
สินค้าวิสาหกิจชุมชน  หมู่ที่ 6   ตั้งไว้  
220,000 บาท 218,500 0 0 0 0 % 0

(1.3)  ค่าก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วม
บริเวณอาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 7   
ตั้งไว้  120,000 บาท 117,000 0 0 0 0 % 0

(1.4)  ค่าก่อสร้างห้องนํ้าห้องส้วม อบต
.เกษมทรัพย์   ตั้งไว้  270,000 บาท 267,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างราวเหล็กกันตกถนน บ้าน
เกษม หมู่ที่ 2 ตั้งไว้ 140,000 บาท 0 114,000 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(2.1)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 1   ตั้งไว้  99,000 บาท 97,000 0 0 0 0 % 0

(2.2)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 6   ตั้งไว้  240,000 บาท 236,500 0 0 0 0 % 0

(2.3)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 7   ตั้งไว้  180,000 บาท 177,000 0 0 0 0 % 0

(2.4)  ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 8   ตั้งไว้  240,000 บาท 237,000 0 0 0 0 % 0

(2.5)  ค่าก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยู  
หมู่ที่ 5   ตั้งไว้  370,000 บาท 361,000 0 0 0 0 % 0

(2.6)  ค่าก่อสร้างรางระบายนํ้ารูปตัวยู  
หมู่ที่ 9   ตั้งไว้  99,000 บาท 96,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างงานวางท่อระบายนํ้า บ้าน
ตะคร้อ หมู่ที่ 9 ตั้งไว้ 269,000 บาท 0 260,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกนางเหริญ หมู่ที่ 7 ตั้งไว้ 
191,000 บาท

0 186,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ตั้งไว้ 
273,000 บาท

0 267,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านปอนางเหริญ หมู่ที่ 6  ตั้งไว้ 
248,500 บาท

0 242,000 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ตั้งไว้ 240,500 
บาท

0 236,000 0 0 0 % 0
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ค่าก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองศาลา หมู่
ที่ 1 ตั้งไว้ 254,500 บาท 0 247,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,875,500 1,552,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 1,968,840 1,649,000 0 60,500 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 603,373 0 0 0 % 0

โครงการขยายเขตท่อเมนนํ้าประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านโคกนางเหริญ 
หมู่ที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการขยายเขตท่อเมนนํ้าประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านปอนางเหริญ 
หมู่ที่ 6 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 0 100 % 101,330

โครงการขยายเขตท่อเมนนํ้าประปาส่วน
ภูมิภาค ภายในหมู่บ้านตะคร้อ หมู่ที่ 9 
และบ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 4 ตําบลเกษม
ทรัพย์ 

0 0 0 1,580,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
สาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเกษม 
หมู่ที่ 2 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 64,095 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
สาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านเก่า
นางเหริญ หมู่ที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 99,190 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
สาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านโคก
นางเหริญ หมู่ที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
สาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 186,000 -100 % 0

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่า
สาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง บ้าน
หนองศาลา หมู่ที่ 1 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 63,000 -100 % 0
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โครงการวางท่อขยายเขตจําหน่วยนํ้า
ประปาส่วนภูมิภาค บ้านโคกนางเหริญ 
หมู่ 7 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 179,580 -100 % 0

โครงการวางท่อขยายเขตจําหน่วยนํ้า
ประปาส่วนภูมิภาค บ้านปอนางเหริญ 
หมู่ 6 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 440,325 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 603,373 0 2,692,190 301,330

รวมงบเงินอุดหนุน 0 603,373 0 2,692,190 301,330

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,892,529 3,254,000 1,066,296 4,120,210 1,841,930

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 800 20,500 31,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 40,000 25 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

 (2.1)  ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะ ตั้งไว้  115,000 บาท 100,018.8 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 100,818.8 20,500 31,000 40,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 46,406 58,919 71,605 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 46,406 58,919 71,605 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 147,224.8 79,419 102,605 90,000 100,000

วนัทีพ่มิพ์ : 8/8/2562  10:18:12 หน้า : 31/42
หนา 48



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 288,249.88 502,775.96 288,332.52 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 288,249.88 502,775.96 288,332.52 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 288,249.88 502,775.96 288,332.52 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 435,474.68 582,194.96 390,937.52 90,000 100,000

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 50,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 50,000 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 50,000 0 0 0

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,328,003.68 3,886,194.96 1,457,233.52 4,210,210 1,941,930
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

โครงการเสริมสร้างผลิตภัณท์ชุมชนและ
สินค้าโอท๊อปตําบลเกษมทรัพย์ในวัน
ฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและกาชาด
อําเภอปักธงชัย ประจําปี พ.ศ. 2559

15,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 25,000 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 25,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 25,000 0 0 0 0

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

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

ค่าใช้จ่ายในการจ้างนักเรียน /นักศึกษา 
ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน  ตั้งไว้ 
20,000 บาท

0 19,800 0 0 0 % 0
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โครงการการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น 0 0 15,596 20,000 -100 % 0

โครงการค่ายเยาวชนพอเพียง ตั้งไว้ 
50,000 บาท 0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 0 0 29,100 30,000 -100 % 0

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น ตั้งไว้ 20,000 บาท 0 13,775 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 0 14,710 10,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตั้งไว้ 
20,000 บาท 0 14,905 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ 0 0 23,223 10,000 -100 % 0

โครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน 0 0 12,650 10,000 -100 % 0

โครงการเสริมครอบครัวอบอุ่นสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 0 0 59,650 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 51,330 98,480 154,929 80,000 0

รวมงบดําเนินงาน 51,330 98,480 154,929 80,000 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 51,330 98,480 154,929 80,000 0

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 76,330 98,480 154,929 80,000 0
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,200 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 1,200 0 0 5,000 5,000

รวมงบดําเนินงาน 1,200 0 0 5,000 5,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 1,200 0 0 5,000 5,000

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1.1)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ตั้งไว้  
40,000    บาท 25,460 0 0 0 0 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาของเยาวชน/ประชาชน ตั้งไว้ 
100,000 บาท

0 83,780 0 0 0 % 0

โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลเกษมทรัพย์ 0 0 78,700 80,000 25 % 100,000
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โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจําศูนย์
กีฬา อบต.เกษมทรัพย์ 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 99,313 83,780 78,700 80,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 99,313 83,780 78,700 80,000 150,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 99,313 83,780 78,700 80,000 150,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

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

(1.2)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาล
ไหมไทยที่โคราช ตั้งไว้  50,000 บาท 5,000 0 0 0 0 % 0

(1.3)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบวงสรวง
ท้าวสุนารี (องค์จําลอง)  ตั้งไว้  10,000 
บาท 10,000 0 0 0 0 % 0

(1.5)  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
ลอยแพ ตั้งไว้  20,000 บาท 11,600 0 0 0 0 % 0
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(1.7)  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถวาย
สักการะพระปิยะมหาราช ตั้งไว้  2,000
 บาท 1,000 0 0 0 0 % 0

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

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานบรวงสรวงท้าวสุ
รนารี (องค์จําลอง) ตั้งไว้ 1,000 บาท 0 1,000 0 0 0 % 0

โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของ
ดีเมืองโคราช 0 0 0 16,350 144.65 % 40,000

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง
ตําบลเกษมทรัพย์ 0 0 0 8,950 346.93 % 40,000

โครงการส่งเสริมปราชญ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 96,895 1,000 0 25,300 100,000

รวมงบดําเนินงาน 96,895 1,000 0 25,300 100,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 96,895 1,000 0 25,300 100,000
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งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1.1)  ค่าใช้จ่ายในจัดทําป้ายบอกทาง
สถานที่ ตั้งไว้  30,000 บาท 8,400 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 90,000 บาท 0 89,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 8,400 89,000 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 8,400 89,000 0 0 0

รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 8,400 89,000 0 0 0

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 205,808 173,780 78,700 110,300 255,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ซอยสันติสุข) บ้านดอนมะเฟือง 
หมู่ที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอ
ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 214,500

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) 0 0 0 0 100 % 10,000
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการถมดินที่สาธารณะประโยชน์
บ้านเกษม หมู่ที่ 2 ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 84,000

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายเลียบคลองธรรมชาติ) บ้านเก่านาง
เหริญ หมู่ที่ 5 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 185,100 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก 
(สายเลียบคลองธรรมชาติ) บ้านดอน
มะเฟือง หมู่ที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย์

0 0 0 92,500 -100 % 0

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

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 288,600 308,500

รวมงบลงทุน 0 0 0 288,600 308,500

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 288,600 308,500

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 288,600 308,500

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 135,500 136,680 140,880 146,520 3.11 % 151,080

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 22,740 18,540 12,900 -13.02 % 11,220

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 159,500 159,420 159,420 159,420 162,300

รวมงบบุคลากร 159,500 159,420 159,420 159,420 162,300
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุการเกษตร 280 9,980 1,755 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 280 9,980 1,755 10,000 10,000

รวมงบดําเนินงาน 280 9,980 1,755 15,000 25,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 9,450 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 9,450 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 9,450 0 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 159,780 169,400 170,625 174,420 187,300
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้ง
ไว้ 10,000 บาท 0 9,200 0 0 0 % 0

โครงการท้องถิ่นอาสา "สร้างป่า รักษ์
นํ้า" 0 0 0 10,000 0 % 10,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 0 0 5,000 5,000 -100 % 0

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 9,200 5,000 15,000 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 9,200 5,000 15,000 20,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 0 9,200 5,000 15,000 20,000

รวมแผนงานการเกษตร 159,780 178,600 175,625 189,420 207,300

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 63,270 84,096 86,808 95,000 -10.53 % 85,000

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 4,000 0 % 4,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 5,109,800 5,235,900 5,875,200 2.49 % 6,021,600

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 929,800 996,000 1,200,000 2.4 % 1,228,800

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000 30,000 30,000 42,000 0 % 42,000
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สํารองจ่าย 44,720 32,800 232,945 300,000 -33.33 % 200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 66,312 61,884 62,000 0 0 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 0 0 0 65,200 -4.91 % 62,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 6,000 -16.67 % 5,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 130,000 140,150.8 146,093 148,590 5.72 % 157,090

รวมงบกลาง 334,302 6,388,530.8 6,789,746 7,735,990 7,805,490

รวมงบกลาง 334,302 6,388,530.8 6,789,746 7,735,990 7,805,490

รวมงบกลาง 334,302 6,388,530.8 6,789,746 7,735,990 7,805,490

รวมแผนงานงบกลาง 334,302 6,388,530.8 6,789,746 7,735,990 7,805,490

รวมทุกแผนงาน 13,771,249.37 21,609,798.46 20,206,380.89 26,150,000 27,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์
อําเภอ ปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,198,060 บาท

งบบุคลากร รวม 5,093,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,512,540 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง ให้แก่
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่  
- นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา 
- รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วนัที่พมิพ์ : 8/8/2562  10:18:34 หนา 60



เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนากยกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,827,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ประธานสภา รองประธานสภา 
สมาชิกสภา และเลขานุการสภา อบต.เกษมทรัพย์
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขาสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,581,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,011,020 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมา
กําหนด ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรา
กําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ปลัด อบต. (ระดับกลาง) 
ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล 
(ก.อบต.) เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตําบล
ได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวันที่ 22 เมษายน
2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/
ว28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548  
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งปลัด อบต. 
(ระดับกลาง) และประเภทอํานวยการ ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด 
(ระดับต้น) ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 
ธันวาคม 2558  
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด อบต.
ตามแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
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งบดําเนินงาน รวม 2,004,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ดังนี้
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามที่ระเบียบกําหนดไว้
(4) ค่าตอบแทนอื่น ๆ และค่าใช่จ่ายอื่น ตามที่ระเบียบกฎหมาย
กําหนดไว้ ฯลฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

ค่าใช้สอย รวม 1,172,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างหน่วยงานภายนอกสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้
บริการของ อบต.

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภายนอกเพื่อสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต. 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
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จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : พนักงานกู้ชีพ จํานวน 432,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) : พนักงานกู้ชีพ
ประจําตําบลเกษมทรัพย์ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการกําหนด (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ 
- ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าธรรมเนียม
  ต่าง ๆ, ค่าเบี้ยประกัน, ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดทําประกันภัยรถส่วนกลางของ อบต., 
- การจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
  ส่วนตําบลเกษมทรัพย์
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยว
เนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการด้วย และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจําเป็น
ต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล ที่ไปนิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน 
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 
กรฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือ
ค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ค่าเลี้่ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่มต่างๆ
เครื่องใช้ในการรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ หรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือประชุม  ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรฎาคม 2548 เรื่อง 
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของทางราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นวันสําคัญของ
ทางราชการ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารูปพระบรมฉายาลักษณ์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป)
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป) 

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ เพื่อมอบให้แก่บุคคล
ต่าง ๆ  ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์
ผู้ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0407/ว1284 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530 เรื่อง 
การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้แก่บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และ
พานประดับพุ่มดอกไม้ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 644 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561
(แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป) 

โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และเลือก
ตั้งซ่อมสมาชิกท้องถิ่น

จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่น (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง และกรณี
คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม
25561 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 1) 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน 
สมาชิกสภา และผู้นําท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563 ขององค์การ 
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 4) 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
หรือทรุดโทรมกว่าเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น รถยนต์ส่วน
กลาง อาคารต่าง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้ง
ค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม 
   ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร นํ้าดื่ม ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก น็อตและสกรู ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ แบตเตอรี่ เบรก ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สําหรับรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้
ในการปฏิบัติราชการของ อบต. เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิน 
นํ้ามันเครื่อง ฯลฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ 
   ถุงมือ ออกซิเจน ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน

หน้า : 7/32 

40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
   เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

วัสดุอื่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่นที่ไม่เข้าลักษณะประเภทวัสดุตามรายการข้างต้น 
โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น มิเตอร์นํ้า มิเตอร์ไฟ ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,500 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ในการติดต่อราชการ สําหรับที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตรา
ไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ได้แก่ ค่าติดตั้งอินเตอร์เน็ต 
ค่าบริการรายเดือน ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 

งบลงทุน รวม 100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 100,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง 
จํานวน 1 ซุ้ม ตามแบบที่ อบต.กําหนด
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.03 ลําดับที่ 10) 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 442,440 บาท
งบบุคลากร รวม 323,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 323,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 323,640 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

งบดําเนินงาน รวม 118,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 77,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มี
สิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

ค่าใช้สอย รวม 36,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ค่าเข้าเล่มหนังสือ ค่าจ้างเหมา
โฆษณาและเผยแพร่ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
กําหนด (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2561 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความ
เสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ รวมทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ฯลฯ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

ค่าวัสดุ รวม 5,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
   เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ) 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,160,580 บาท
งบบุคลากร รวม 1,695,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,695,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 870,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 9,660 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานส่วนตําบล
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองคลัง (ระดับต้น) ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558  
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 249,160 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา เงินปรับปรุงค่าจ้างประจําปี และเงินปรับ
ของลูกจ้างประจํา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 491,880 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง ตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 32,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
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งบดําเนินงาน รวม 425,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ดังนี้
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าจ้างเหมาทําป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ภาษี ฯลฯ ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก 
ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที9่ ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกําหนด 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2561 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ของ อบต. 
เกษมทรพัย์ ประจาํปีงบประมาณ 2562 (จากแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยทุธศาสตร์ที ่5 โครงการที ่6) 
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ประจําปีงบประมาณ 2563 ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 7)
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

โครงการสํารวจและจัดทําบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจและจัดทําบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 8)
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความ
เสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งค่าสิ่งของและ
ค่าแรงงานฯลฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง) 

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม 
   ลวดเย็บกระดาษ สมุดบัญชี ซอง แบบพิมพ์ภาษี ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน

หน้า : 12/32 

25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
   เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

งบลงทุน รวม 39,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน จํานวน 6 ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า
55 x 60 x 85-95 เซนติเมตร แบบเบาะหนัง มีพนักพิง มีล้อเลื่อน
พร้อมปรับระดับได้ 
ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 แบบ ผ.03 ลําดับที่ 4)
(แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core)
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memoryรวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วย
ความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจํา
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ข้อ 8) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.03 
ลําดับที่ 4) (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

จอแสดงภาพ จํานวน 2,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
ตั้งจ่ายตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (ข้อ 59) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.03
ลําดับที่ 5) (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 70,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น สําหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน)

โครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาล
สงกรานต์

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวังและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25 ธันวาคม
2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/
ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
โครงการที่ 1) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

โครงการสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ อปพร. อบต.เกษมทรัพย์ 
ประจําปีงบประมาณ 2563 เช่น การประชุม เบี้ยเลี้ยง วัสดุอุปกรณ์
ประจําศูนย์ การฝึกอบรม การฝึกทบทวน ฯลฯ (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่4) 
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 

โครงการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจําตําบล จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจําตําบล 
เกษมทรัพย์ ประจําปีงบประมาณ 2563 ในการดําเนินกิจกรรมของ
หน่วยกู้ชีพประจําตําบล เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม 
วัสดุอุปกรณ์หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน และจ้างเหมาผู้ปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้น ฯลฯ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2551 ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนการดําเนินงานและบริการจัดการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน  2553 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการที่ 5)
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) 
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งานเทศกิจ รวม 61,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 61,200 บาท

ค่าใช้สอย รวม 61,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 61,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมายามรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ทําการ อบต.เกษมทรัพย์ เป็นต้น ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน งานเทศกิจ)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 2,506,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 6,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยมีหลักการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ไม้ตบไฟ ฯลฯ
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย)

งบลงทุน รวม 2,500,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกนํ้า จํานวน 2,500,000 บาท
เพือ่จ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถบรรทกุ (ดเีซล) แบบบรรทกุน้ํา จาํนวน 1 คนั
ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปรมิาตรกระบอกสบูไมต่ํ�ากวา่ 6,000 ซีซี หรือ
กาํลงัเครื�องยนต์สงูสดุไมต่ํ�ากวา่ 170 กโิลวตัต์ 
มคีณุลกัษณะเฉพาะ ดงัน้ี
1. จุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร
2. นํ้าหนักของรถรวมนํ้าหนักบรรทุก ไม่ตํ่ากว่า 12,000 กิโลกรัม
3. เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันบรรเทาฟื้นฟูสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตําบลเกษมทรัพย์และพื้นที่ใกล้เคียง
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อดับไฟได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่
2) เพื่อลําเลียงนํ้าช่วยดับเพลิงในยามที่เกิดเพลิงไหม้
3) เพื่อลําเลียงนํ้าดื่ม นํ้าใช้ ให้กับประชาชนในยามที่เกิดภัยแล้ง
4) เพื่อฉีดล้างถนน และรดนํ้าต้นไม้ ตามหน่วยงานราชการหรือ
ประชาชนทั่วไปร้องขอ  และดําเนินงานภายใต้อํานาจหน้าที่ของ อบต. 
- ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม 
2561 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ผ.02 ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 โครงการที่ 7) (แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,057,180 บาท

งบบุคลากร รวม 1,149,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,149,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 817,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี 
และเงินปรับตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครราชสีมากําหนด จํานวน 3 อัตรา ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ระดับต้น) จํานวน 3,500 บาท
ต่อเดือน ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่22 ธันวาคม 2558 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 265,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

งบดําเนินงาน รวม 1,037,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็น
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว
1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับคําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อบ้าน ของพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ
เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ค่าใช้สอย รวม 395,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆ
ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 280,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็น
(1) ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
     อบต.เกษมทรัพย์ ในอัตรามื้อละ 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) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 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 ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 12) 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่ชํารุดเสียหายตาม
สภาพอายุการใช้งาน หรือจําเป็นต้องบํารุงรักษาเพื่อมิให้เกิดความ
เสียหายหรือทรุดโทรมกว่าเดิม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น  
โต๊ะ ตู้ เครื่องปรับอากาศ รวมทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานฯลฯ 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

ค่าวัสดุ รวม 569,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม 
   ลวดเย็บกระดาษ ธงชาติ ซอง พระบรมฉายาลักษณ์ ฯลฯ
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 477,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กปฐมวัยใน ศพด., 
เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 จํานวน 260 วันประกอบด้วย
(1) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลุมข้าว และโรงเรียนบ้านนางเหริญ 
(2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/
ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 2)
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปู  ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อต่าง ๆ ฯลฯ
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
   เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

วัสดุการศึกษา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการศึกษา โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น หุ่น แบบจําลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอน
   ทําด้วยพลาสติก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น หนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือนิทาน 
   สีระบายภาพ ดินสอ สมุด ฯลฯ 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 
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งบลงทุน รวม 2,580 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,580 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมตั้งพื้น จํานวน 2,580 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้นจํานวน 2 ตัว ขนาดใบพัด
ไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 
เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน ผ่านการรับรองระบบคุณภาพและ
ความปลอดภัยจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุดสาหกรรม 
(ตั้งจ่ายตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฎในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2562 ของสํานักงบประมาณ) (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.03 ลําดับที่ 8)
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

งบเงินอุดหนุน รวม 868,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 868,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

จํานวน 868,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ประจําปีงบประมาณ 
2563 ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนบ้านนางเหริญ และ
โรงเรียนวัดหลุมข้าว สําหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตรา
คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 
2562 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 
ยุทธศาตร์ที่ 4 โครงการที่ 1) 
(แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 75,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 75,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 75,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2563
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 3) 
(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

โครงการฝึกศึกษาสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 6) 
(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการจัดทํา
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นผ่านการเล่น ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/
ว3679 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการดําเนินโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 11)
(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

วนัที่พมิพ์ : 8/8/2562  10:18:34 หนา 79



โครงการส่งเสริมทักษะด้านวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน
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15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม
ทักษะด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกษมทรัพย์ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 10) 
(แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 6,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 6,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 6,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 
(แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 309,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการดําเนินงานตามแนวทาง
พระราชดําริ จํานวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 4)  
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า
ประจําปีงบประมาณ 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 3) 
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 

โครงการหมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านต้นแบบคัดแยกขยะมูลฝอย
ในชุมชน ประจําปีงบประมาณ 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 8) 
(แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น) 
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งบลงทุน รวม
ค่าครุภัณฑ์ รวม
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59,000 บาท 

59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. ปริมาณการฉีดพ่นนํ้ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง
2. ถังบรรจุนํ้ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร
3. กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า
ใช้สําหรับการกําจัดแมงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค
หรือการป้องกัน กําจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะนําโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น
ตั้งจ่ายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ ธันวาคม
2561 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.03 
ลําดับที่ 9) (แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 593,320 บาท

งบบุคลากร รวม 510,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 510,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ (แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 155,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด อบต.
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

งบดําเนินงาน รวม 82,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 22,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ที่มีคําสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/
ว1562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. และที่มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 9,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆ
ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 (แผนงานสังคมสงเคราะห์   
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 3,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้
ที่พึ่ง

จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ประจําปีงบประมาณ 
2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 4) (แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,841,930 บาท

งบบุคลากร รวม 989,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 989,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 667,320 บาท

พื่อจ่ายเป็นเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี และเงินปรับตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครราชสีมากําหนด 
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ (แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองช่าง (ระดับต้น) ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 257,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดกองช่าง ตามแผนอัตรากําลัง 
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 23,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

งบดําเนินงาน รวม 551,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 100,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ดังนี้
(1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(2) เงินค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง บุคคลผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ และ
ผู้ควบคุมงาน  ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ พนักงานส่วนตําบล 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 
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ค่าใช้สอย รวม 318,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า ของ อบต.
เกษมทรัพย์ และรถยนต์อื่นที่ได้รับมอบหมาย ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน ตลอดจนการ
จ้างเหมาอื่น ๆ ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงิน
ค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มี กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก อาคารต่าง ๆ เป็นต้น 
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

ค่าวัสดุ รวม 133,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด แฟ้ม 
   ลวดเย็บกระดาษ หนังสือ วารสาร นํ้าดื่ม ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น แปรง  ไม้กวาด  สบู่  ผงซักฟอก ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม จอบ เสียม เลื่อย ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สี ทินเนอร์ แปรงทาสี ตะปู  ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น ท่อต่าง ๆ ฯลฯ
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น ขาตั้งกล้อง ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม ฯลฯ 
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับหมึกสําหรับ
   เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เช่น แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เม้าส์ ฯลฯ
(แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) 

งบเงินอุดหนุน รวม 301,330 บาท
เงินอุดหนุน รวม 301,330 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตท่อเมนนํ้าประปาส่วนภูมิภาค บ้านโคกนางเหริญ 
หมู่ที่ 7 ตําบลเกษมทรัพย์

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปักธงชัย เพื่อขยายเขตท่อเมนนํ้าประปาส่วนภูมิภาค ในส่วน
ที่เพิ่มเติม ดังนี้ 1. ซอยถังนํ้าประปาบาดาลเก่า 2. ซอยชวนชม 
หมู่ที่ 7 บ้านโคกนางเหริญ ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา (รายละเอียดตามแบบที่การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาปักธงชัยกําหนด) 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 30)
(แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)
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โครงการขยายเขตท่อเมนนํ้าประปาส่วนภูมิภาค บ้านปอนางเหริญ 
หมู่ที่ 6 ตําบลเกษมทรัพย์

จํานวน

หน้า : 27/32 

101,330 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงบประมาณให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปักธงชัย เพื่อขยายเขตท่อเมนนํ้าประปาส่วนภูมิภาค ในส่วนที่
เพิ่มเติม ดังนี้ 1. ซอยข้างวัด 2. ซอยบ้านอาจารย์ประเทือง
3. ซอยคลองข้ามศาลา SML หมู่ที่ 6 บ้านปอนางเหริญ
ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
(รายละเอียดตามแบบที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัยกําหนด) 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 29) (แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

งานไฟฟ้าถนน รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่น ๆ 
ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คําสั่งหรือหนังสือสั่งการกําหนด 
(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยมีหลักการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 
27 มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ฟิวส์  ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงจงจร ฯลฯ
(แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน) 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 5,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท
พื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด 
และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ได้แก่ ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 
หรือเข้าเล่มหนังสือ, ค่าซักฟอก, ค่าระวางบรรทุก, ค่าเช่าทรัพย์สิน, 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดจนการจ้างเหมาอื่นๆ
ที่เป็นกิจการในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง
หรือหนังสือสั่งการกําหนด (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ) 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตําบลเกษมทรัพย์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน รวมถึงการส่งนักกีฬารุ่นเยาวชนหรือรุ่น
ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันโดยหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่้ 9) (แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ  งานกีฬาและนทนาการ) 

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจําศูนย์กีฬา อบต.เกษมทรัพย์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาประจําศูนย์กีฬา อบต.
เกษมทรัพย์ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่้ 11) 
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
งานกีฬาและนทนาการ) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา ประจําปีงบประมาณ 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 3) 
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

วนัที่พมิพ์ : 8/8/2562  10:18:35 หนา 87



โครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดีเมืองโคราช จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมงานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช ประจําปีงบประมาณ 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 13)
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบลเกษมทรัพย์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงตําบล
เกษมทรัพย์ ประจําปี 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 14) 
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

โครงการส่งเสริมปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการที่ 5) 
(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 308,500 บาท

งบลงทุน รวม 308,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 308,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสันติสุข) บ้านดอนมะเฟือง 
หมู่ที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 214,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8 ตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย
จังหวัดนครราชสีมา (สายทางซอยสันติสุข) ถนนกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ป้ายแสดงโครงการให้เรียบร้อย (ก่อสร้างตามรายละเอียดและแบบแปลน
อบต.เกษมทรัพย์กําหนดให้) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการที่ 50)
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการถมดินที่สาธารณะประโยชน์บ้านเกษม หมู่ที่ 2 ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถมดินที่สาธารณะประโยชน์ (บริเวณศาลาประชาคม) 
มีพื้นที่ถมดินรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 608.00 ตารางเมตร หรือมี
ปริมาตรงานดินถมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 646.98 ลบ.ม. พร้อมปรับ
แต่งงานดินถมให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้เรียบร้อย รายละเอียดและแบบแปลน อบต.เกษมทรัพย์กําหนดให้ 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการที่ 5)
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 187,300 บาท

งบบุคลากร รวม 162,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 162,300 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 151,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สังกัดสํานักงานปลัด อบต.
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ 
(แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 11,220 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง 
(แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)

งบดําเนินงาน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจําปี)
สําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร) 

ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาและเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา และเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักร เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น ของพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง หรือผู้มีสิทธิอื่นตามระเบียบกฎหมายกําหนด ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 
(แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร)

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่าง ๆ โดยมีหลักการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน 2559  ดังนี้
- วัสดุคงทน เช่น เคียว ปริงเกลอร์ (Sprinkler) จอบหมุน จานพรวน
- วัสดุสิ้นเปลือง เช่น ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
   อาหารสัตว์ พืชและสัตว์ วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
- วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่
(แผนงานการเกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร)
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการท้องถิ่นอาสา "สร้างป่า รักษ์นํ้า" จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการท้องถิ่นอาสา "สร้างป่า รักษ์นํ้า"
ประจําปีงบประมาณ 2563 (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-
2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 7 โครงการที่ 3) 
(แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจําปีงบประมาณ 2563 ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 7 โครงการที่ 4) 
(แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,805,490 บาท

งบกลาง รวม 7,805,490 บาท
งบกลาง รวม 7,805,490 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 85,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ ในอัตราร้อยละห้า โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/
ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 
0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,000 บาท
เพ่ือจา่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน ในอตัราร้อยละ 0.2 
ของคา่จ้างโดยประมาณท ัง้ปี สาํหรบัเงนิสมทบประจาํปี 2563 
ตามหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น ดว่นที่สดุ ที่ มท 
0808.2/ว 4172 ลงวนัที่ 24 ธนัวาคม 2561 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
(แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,021,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-565 แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 1) 
(แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,228,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการที่ 2) 
(แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิได้รับเงินตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นพ.ศ. 2561-2565 แบบ ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการ
ที่ 3) (แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง) 

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นในกรณีไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือกรณีที่มีความจําเป็นเกิดขึ้น ตามความ
เหมาะสม เช่น การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 19 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเกษมทรัพย์ จํานวน 62,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของเงินค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ(สปสช.) ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ตั้งงบประมาาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน 
พ.ศ. 2561  (แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง)

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ (ค่าทําศพ) ให้แก่ทายาทของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
เกษมทรัพย์ กรณีที่เสียชีวิตขณะรับราชการอยู่ เพื่อประโยชน์ในการ
จัดงานศพ (แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 157,090 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี (ไม่รวมเงินที่มีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/
ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
(แผนงานงบกลาง งานงบกลาง) 
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกษมทรัพย์

62,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 85,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,021,600

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

157,090

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,228,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 151,080 257,280 155,280 265,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 42,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 11,220 23,000 6,000 24,500

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 5,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลเกษมทรัพย์

62,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 42,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 85,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,021,600

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 4,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

157,090

สํารองจ่าย 200,000

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,228,800

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,827,820 1,827,820

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 815,880 1,644,520

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 93,660 135,660

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 68,520 133,240
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 667,320 349,440 817,500

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000 9,600 4,200

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

5,000 50,000 10,000 6,000 25,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 3,000 2,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 5,000 80,000 10,000 10,000

ค่าจ้างหน่วยงานภาย
นอกสํารวจความพึงพอ
ใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของ อบ
ต.
จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) 
: พนักงานกู้ชีพ

จ้างเหมาพนักงานขับ
รถกระเช้าไฟฟ้า 108,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น
วันสําคัญของทาง
ราชการ
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 3,205,220 5,039,480

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 249,160 249,160

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 64,800 128,600

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

145,000 241,000

ค่าเช่าบ้าน 90,000 132,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 20,000 25,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 61,200 63,000 229,200

ค่าจ้างหน่วยงานภาย
นอกสํารวจความพึงพอ
ใจของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการของ อบ
ต.

20,000 20,000

จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) 
: พนักงานกู้ชีพ

432,000 432,000

จ้างเหมาพนักงานขับ
รถกระเช้าไฟฟ้า 108,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000 30,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น
วันสําคัญของทาง
ราชการ

30,000 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

10,000 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

10,000 30,000 50,000 80,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา
โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลเกษมทรัพย์

100,000

โครงการการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

10,000

โครงการการดําเนิน
งานตามแนวทางพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

180,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 10,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น และเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกท้องถิ่น
โครงการจัดกิจกรรม
งานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช

40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันลอยกระทงตําบล
เกษมทรัพย์

40,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาประจํา
ศูนย์กีฬา อบต.เกษม
ทรัพย์

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมสัมมนาและเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

210,000 380,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา

10,000 10,000

โครงการการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลเกษมทรัพย์

100,000

โครงการการจัด
กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา

10,000

โครงการการดําเนิน
งานตามแนวทางพระ
ราชดําริด้านสาธารณ
สุข

180,000

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 10,000

โครงการจัดการเลือก
ตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือสมาชิกสภาท้อง
ถิ่น และเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกท้องถิ่น

400,000 400,000

โครงการจัดกิจกรรม
งานผ้าไหมและของดี
เมืองโคราช

40,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันลอยกระทงตําบล
เกษมทรัพย์

40,000

โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนที่ 5,000 5,000

โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาประจํา
ศูนย์กีฬา อบต.เกษม
ทรัพย์

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

200,000 200,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท้องถิ่นอาสา 
"สร้างป่า รักษ์นํ้า" 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพิษสุนัข
บ้า

40,000

โครงการฝึกศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา 
และผู้นําท้องถิ่น
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้มีราย
ได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง

3,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทยผ่านการเล่น

30,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

โครงการส่งเสริม
ปราชญ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

280,000

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ อปพร. อบต
.เกษมทรัพย์
โครงการสนับสนุน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจํา
ตําบล
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการท้องถิ่นอาสา 
"สร้างป่า รักษ์นํ้า" 10,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพิษสุนัข
บ้า

40,000

โครงการฝึกศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

20,000

โครงการเฝ้าระวังและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์

20,000 20,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร 
พนักงาน สมาชิกสภา 
และผู้นําท้องถิ่น

50,000 50,000

โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูง
อายุ คนพิการ ผู้มีราย
ได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
และคนไร้ที่พึ่ง

3,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัยท้อง
ถิ่นไทยผ่านการเล่น

30,000

โครงการส่งเสริมทักษะ
ด้านวิชาการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

15,000

โครงการส่งเสริม
ปราชญ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

280,000

โครงการสนับสนุน
ศูนย์ อปพร. อบต
.เกษมทรัพย์

20,000 20,000

โครงการสนับสนุน
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยประจํา
ตําบล

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจและจัด
ทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

โครงการหมู่บ้านต้น
แบบคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 25,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000 25,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุเครื่องดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 5,000 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์

ค่าอาหารเสริม (นม) 477,400

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 2,000

วัสดุสํานักงาน 15,000 25,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสํารวจและจัด
ทําบัญชีรายการที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง

15,000 15,000

โครงการหมู่บ้านต้น
แบบคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน

30,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 73,000 248,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 70,000 103,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 150,000

วัสดุเครื่องดับเพลิง 6,000 6,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 55,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 477,400

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 110,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 17,000

วัสดุสํานักงาน 90,000 130,000

วัสดุอื่น 10,000 10,000

วัสดุการศึกษา 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน

พัดลมตั้งพื้น 2,580

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

จอแสดงภาพ

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบบรรทุกนํ้า

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยสันติสุข) บ้าน
ดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8 
ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

214,500

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 90,000 90,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 160,000 160,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 6,000 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 4,500 4,500

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ทํางาน 15,000 15,000

พัดลมตั้งพื้น 2,580

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1

22,000 22,000

จอแสดงภาพ 2,800 2,800

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องพ่นหมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์อื่น

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 100,000 100,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบบรรทุกนํ้า 2,500,000 2,500,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยสันติสุข) บ้าน
ดอนมะเฟือง หมู่ที่ 8 
ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

214,500

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการถมดินที่
สาธารณะประโยชน์
บ้านเกษม หมู่ที่ 2 
ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

84,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตท่อ
เมนนํ้าประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านโคกนาง
เหริญ 
หมู่ที่ 7 ตําบลเกษม
ทรัพย์

200,000

โครงการขยายเขตท่อ
เมนนํ้าประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านปอนางเห
ริญ 
หมู่ที่ 6 ตําบลเกษม
ทรัพย์

101,330

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

868,000

รวม 7,805,490 207,300 308,500 255,000 1,941,930 596,320 315,000 3,132,180
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการถมดินที่
สาธารณะประโยชน์
บ้านเกษม หมู่ที่ 2 
ตําบลเกษมทรัพย์ 
อําเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา

84,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการขยายเขตท่อ
เมนนํ้าประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านโคกนาง
เหริญ 
หมู่ที่ 7 ตําบลเกษม
ทรัพย์

200,000

โครงการขยายเขตท่อ
เมนนํ้าประปาส่วน
ภูมิภาค บ้านปอนางเห
ริญ 
หมู่ที่ 6 ตําบลเกษม
ทรัพย์

101,330

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลาง
วัน สําหรับโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)

868,000

รวม 2,637,200 9,801,080 27,000,000
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