
 

 

ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 



 

 

 

 

ส่วนที ่1 

 

 

 

ค าแถลงประกอบงบปะมาณรายจ่าย 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

ของ 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดนครราชสมีา 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลทา่ชา้ง 

อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จะได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จึง
ขอแถลงให้ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

 
1. สถานะการคลงั 

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน
ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 19,092,177.39 บาท 

1.1.2 เงินสะสม 6,446,021.72 บาท 

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 5,328,530.13 บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน - โครงการ   รวม  - บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ านวน 6 โครงการ   รวม 730,000.- บาท 

1.2  เงินกู้คงค้าง - บาท  

 



2. การบรหิารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ณ วนัที ่30 มถินุายน พ.ศ. 2558) 
(1) รายรับจริงทั้งสิ้น  15,401,190.00 บาท  (สิบห้าล้านสี่แสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบ)  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 482,688.00 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 27,362.75 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 115,543.04 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,120.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 9,460,868.62 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 5,302,607.89 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์   4,491,385.59  บาท  (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อย
แปดสิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 

(3) รายจ่ายจริง  จ านวน 8,453,653.47 บาท  (แปดล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบสามบาทสี่สิบเจ็ด
สตางค์) ประกอบด้วย 

งบกลาง 542,023.40 บาท 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 5,301,665.01 บาท 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 1,562,628.72 บาท 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 435,900.00 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - บาท 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 611,436.34 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  1,047,985.59  บาท  (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ด
พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  19,600.00  บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อย
บาทถ้วน) 
3. งบเฉพาะการ 

ประเภทกจิการประปา กจิการประปา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีรายรับจริง 382,436.17 บาท  (สามแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบหกบาทสิบ
เจ็ดสตางค์)  รายจ่ายจริง 278,453.18 บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทสิบแปดสตางค์) 

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ จ านวน - บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน - บาท 
ก าไรสุทธิ จ านวน - บาท 
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 30  มิถุนายน  2558 จ านวน 308,425.14 บาท 
ทรัพย์จ าน า จ านวน - บาท 



ค าแถลงงบประมาณ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
2.1 รายรบั 

รายรบั 
รายรบัจรงิ 

ป ี2557 

ประมาณการ 

ป ี2558 

ประมาณการ 

ป ี2559 

รายไดจ้ดัเกบ็เอง    

    หมวดภาษีอากร 74,015.38 80,000.00 100,000.00 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 32,241.38 50,000.00 60,000.00 

    หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 188,505.97 150,000.00 180,000.00 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ - - - 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 19,588.00 50,000.00 70,000.00 

    หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรายได ้ 314,350.73 330,000.00 410,000.00 

รายไดท้ีร่ฐับาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 12,704,026.63 13,114,240.00 14,044,494.00 

รวมรายได ้ 12,704,026.63 13,114,240.00 14,044,494.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,398,865.00 4,055,760.00 5,545,506.00 

รวมรายได ้ 4,398,865.00 4,055,760.00 5,545,506.00 

    หมวดเงินอุดหนุนใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ 5,375,039.27 - - 

รวมรายได ้ 5,375,039.27 - - 

รวมรายรบัทัง้สิน้ 22,792,281.63 17,500,000.00 20,000,000.00 



2.2 รายจา่ย 

รายจา่ย 
รายจา่ยจรงิ 

ป ี2557 

ประมาณการ 

ป ี2558 

ประมาณการ 

ป ี2559 

จา่ยจากงบประมาณ    

    งบกลาง 796,521.80 1,019,640.00 843,934.00 

    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

7,804,464.43 7,857,000.00 8,559,960.00 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

3,278,993.74 5,857,260.00 6,641,106.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

2,118,909.49 1,706,100.00 2,902,500.00 

    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 953,731.92 - - 

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) 911,874.71 1,060,000.00 1,052,500.00 

    งบเงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์ 5,171,260.93 - - 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 21,035,757.02 17,500,000.00 20,000,000.00 

 



 

 

 

ส่วนที ่2 

 

ขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

ของ 

 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดนครราชสมีา 

 



บนัทกึหลักการและเหตผุล 
ประกอบรา่งขอ้บญัญัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 

ของ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง 
อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 

******************** 
หลักการ 

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบรหิารงานทัว่ไป 10,571,260.00 

    แผนงานบริหารทั่วไป 10,137,260.00 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 424,000.00 

ด้านบริการชมุชนและสงัคม 7,825,466.00 

    แผนงานการศึกษา 2,819,386.00 

    แผนงานสาธารณสุข 340,000.00 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 

    แผนงานเคหะและชุมชน 3,476,080.00 

    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 830,000.00 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 350,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ 1,184,340.00 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 

    แผนงานการเกษตร 759,340.00 

    แผนงานการพาณิชย์ - 

ด้านการด าเนินงานอืน่ 843,934.00 

    แผนงานงบกลาง 843,934.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 20,000,000.00 



เหตผุล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ที่ได้วางไว้ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 



(รา่ง) 
ขอ้บญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

เรือ่ง งบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่ชา้ง 

อ าเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดันครราชสมีา 
****************** 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่  6)  พ.ศ. 2552  
มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” 
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ให้ตั้งจ่ายเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น

20,000,000.-  บาท  (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)  โดยจ าแนกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบรหิารทัว่ไป 10,571,260.00 

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,137,260.00 

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 424,000.00 

ด้านบริการชมุชนและสงัคม 7,825,466.00 

    แผนงานการศึกษา 2,819,386.00 

    แผนงานสาธารณสุข 340,000.00 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ - 

    แผนงานเคหะและชุมชน 3,476,080.00 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 830,000.00 

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 350,000.00 

ด้านการเศรษฐกิจ 1,184,340.00 



    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 

    แผนงานการเกษตร 759,340.00 

    แผนงานการพาณิชย์ - 

ด้านการด าเนินงานอืน่ 843,934.00 

    งบกลาง 843,934.00 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิน้ 20,000,000.00 



ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  425,000.-  บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม 

งบกลาง - 

งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  - 

งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  425,000.00 

งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - 

งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)  - 

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรายจา่ย 425,000.00 

 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

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

(ลงนาม) 

(นายบุญส่ง  เซียงหนู) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

อนมุตั ิ

(ลงนาม) 



ประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จังหวดันครราชสมีา 
 

ประมาณการรายรบัรวมทัง้สิน้ 20,000,000.- บาท  แยกเปน็ 
 

รายไดจ้ัดเกบ็เอง 
1.  หมวดภาษีอากร 

 
รวม 

 
100,000.- 

 
บาท 

     1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 30,000.- บาท 

     1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 60,000.- บาท 

     1.3 ภาษีปูาย   
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รักจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 10,000.- บาท 

2.  หมวดคา่ธรรมเนยีม ค่าปรบั และใบอนญุาต รวม 60,000.- บาท 
2.1 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 
จ านวน 5,500.- บาท 

2.2 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่ จ าหน่าย
อาหารหรือสะสมอาหาร  
ค าชี้แจง ไม่ได้ประมาณการไว้ 

จ านวน 1,500.- บาท 

2.3 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 12,000.- บาท 

2.4 ค่าปรับเกี่ยวกับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

2.5 ค่าปรับการผิดสัญญา 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 
 
จ านวน 

3,000.- 
 

12,000.- 

บาท 
 

บาท 

2.6 ค่าปรับอื่นๆ 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 8,000.- บาท 

2.7 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 6,500.- บาท 

2.8 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 500.- บาท 



2.9 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 5,500.- บาท 

2.10 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 5,500.- บาท 

3.  หมวดรายไดจ้ากทรพัยส์นิ รวม 180,000.- บาท 
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 
จ านวน 180,000.- บาท 

4.  หมวดรายไดจ้ากสาธารณปูโภคและการพาณชิย์ รวม - บาท 

4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้โดยพิจารณาจากรายรับของปีที่ล่วงมา 

จ านวน - บาท 

5.  หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ รวม 70,000.- บาท 
5.1 ค่าขายแบบแปลน 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 
จ านวน 25,000.- บาท 

5.2 ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 20,000.- บาท 

5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 25,000.- บาท 

6. หมวดรายไดจ้ากทนุ รวม - บาท 
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 
 - บาท 

 
รายได้ทีร่ฐับาลจัดเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
7. หมวดภาษจีัดสรร 

 
รวม 

 
14,044,494.00 

 
บาท 

7.1   ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 10,064,494.- บาท 

7.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน - บาท 

7.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 70,000.- บาท 

7.4 ภาษีสุรา 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 770,000.- บาท 

7.5 ภาษีสรรพสามิต 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 2,000,000.- บาท 

7.6 ค่าธรรมเนียมปุาไม้ 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 40,000.- บาท 
 



7.7 ค่าภาคหลวงแร่ 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา      

7.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 
 
จ านวน 

45,500.- 
 

45,500.- 

บาท 
 

บาท 

7.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 1,005,000.- บาท 

7.10 ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ คาดว่าจะจัดเก็บได้ 

จ านวน 4,000.- บาท 

รายได้ทีร่ฐับาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
8. หมวดเงนิอดุหนนุ 

 
รวม 

 
5,545,506.00 

 
บาท 

     8.1  เงินอุดหนุนทั่วไป 
ค าชี้แจง ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมา 

จ านวน 5,545,506.00 บาท 

 



 

 

ส่วนที ่3 

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

ของ 

 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดนครราชสมีา 



รายรบังบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 รายรบัจรงิ ประมาณการ 

หมวดรายได้ ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 

   ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 230,000.00 207,141.91 180,000.00 195,000.00 

   ค่าเช่ามาตรวัดน้ า - - - - 

   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
จากค่าตรวจ 

- - - - 

   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
จากค่าปรับ 

- - - - 

   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
จากค่าเบ็ดเตล็ด 

19,000.00 1,600.00 19,000.00 30,000.00 

   เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ 

- - 200,000.00 200,000.00 

   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,000.00 - 1,000.00 - 

รวมรายรบั 250,000.00 208,741.91 400,000.00 425,000.00 

 

 

 

 

 

 



รายจา่ยงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

ค าแถลง 

ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 รายจา่ยจรงิ ประมาณการ 

 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 

    งบกลาง - - - - 

    งบบุคลากร - - - - 

    งบด าเนินงาน 250,000.00 225,161.33 400,000.00 425,000.0 

    งบลงทุน - - - - 

    งบรายจ่ายอื่น - - - - 

    งบเงินอุดหนุน - - - - 

รวมรายจา่ย 250,000.00 225,161.33 400,000.00 425,000.00 

 



รายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
กจิการประปา 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
องคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าช้าง 

อ าเภอเฉลมิพระเกียรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
  
 

ประมาณการรายรบัรวมทัง้สิน้  425,000.-  บาท  แยกเปน็ 
 

ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า จ านวน 195,000.- บาท 
ค่าเช่ามาตรวัดน้ า จ านวน -       บาท 
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ จากค่าตรวจ จ านวน -       บาท 
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ จากค่าปรับ จ านวน -       บาท 
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด จ านวน 30,000.- บาท 
เงินงบประมาณท่ัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จ านวน                200,000.-บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน                     -       บาท 

 

 



รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
รายจา่ยตามแผนงาน 

ประมาณการรายจา่ยรวมทัง้สิน้  20,000,000.- บาท  แยกเปน็ 
 

แผนงานบริหารทัว่ไป (00110) 
งบประมาณตัง้ไว ้ 10,157,260.-  บาท 

 
หนว่ยงาน ส านักงานปลดั อบต. 
งานบรหิารทัว่ไป (00111) รวม 8,209,520.- บาท 
งบบคุลากร (520000) รวม 5,519,220.- บาท 
หมวดเงนิเดอืน (ฝาุยการเมือง) (521000) รวม 2,225,520.- บาท 
1.  ประเภทเงนิเดอืนนายก/รองนายก (210100) จ านวน 514,080.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายก อบต.  เดือนละ 20,400.- บาท และรองนายก อบต. จ านวน 2 
ต าแหน่ง เดือนละ 11,220.- บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
2.  ประเภทเงนิคา่ตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก (210200) จ านวน 42,120.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายก อบต.  เดือนละ 1,750.- บาท และรองนายก อบต. จ านวน 
2 ต าแหน่ง เดือนละ 880.- บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
3.  ประเภทเงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก (210300) จ านวน 42,120.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. เดือนละ 1,750.- บาท และรองนายก อบต. จ านวน 2 
ต าแหน่ง อัตราเดือนละ 880.-บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
4.  ประเภทเงนิคา่ตอบแทนเลขานกุาร (210400) จ านวน 86,400.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200.- บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
5.  ประเภทเงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา (210600) จ านวน 1,540,800.- บาท 

ประธานสภาฯ จ านวน 1 คน เดือนละ 11,220.- บาท 
รองประธานสภาฯ จ านวน 1 คน เดือนละ 9,180.- บาท 
สมาชิกสภาฯ จ านวน 14 คน เดือนละ  7,200.- บาท 
เลขานุการสภาฯ จ านวน 1 คน เดือนละ 7,200.- บาท 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 



หมวดเงนิเดอืน (ฝาุยประจ า) (522000) รวม 3,293,700.- บาท 
1.  ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 2,243,400.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ส านักงานปลัด อบต. จ านวน 8 อัตรา  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
2.  ประเภทเงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนักงาน (220200) จ านวน 78,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ได้แก่ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต.ให้แก่
ข้าราชการ ส านักงานปลัด อบต. จ านวน 8 อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3.  ประเภทเงนิประจ าต าแหนง่ (220300) จ านวน 109,200.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของสายงานบริหารตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
4.  ประเภทคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง (220600) จ านวน 803,760.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปจ านวน 5 ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้  
5. ประเภทเงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังานจ้าง (220700) จ านวน 59,340.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
 
งบด าเนินการ  (530000) รวม 2,333,800.- บาท 
หมวดคา่ตอบแทน (531000) รวม 340,800.- บาท 
1.  ประเภทคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัิราชการอนัเปน็ประโยชนแ์ก่องค์การบรหิารสว่นต าบล (310100) 
 จ านวน 200,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทน อปพร. เงินตอบแทน
เจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
2.  ประเภทคา่เบีย้ประชมุ (310200) จ านวน 10,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ และค่าเบี้ยประชุมอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
3.  ประเภทคา่ตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 10,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
4.  ประเภทเงนิคา่เชา่บ้าน (310400) จ านวน 100,800.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
5.  ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศึกษาบตุร (310500) จ านวน 20,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และผู้บริหาร  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   



 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 1,193,000.- บาท 
1.  ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร (320100) จ านวน 388,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าจา้งเหมายาม จ านวน 48,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยที่ท าการ อบต. เวลากลางคืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
(2) ค่าจา้งเหมาแมบ่า้น จ านวน 120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความสะอาดที่ท าการ อบต.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
(3) ค่าจา้งเหมาบริการประเมนิผลการปฏบิตังิานราชการเพือ่ขอรบัประโยชนต์อบแทนอืน่เปน็กรณพีิเศษ  (เงิน

รางวลัประจ าป)ี จ านวน 20,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานราชการเพ่ือขอรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(4) ค่าจา้งเหมาบริการตา่ง ๆ จ านวน 200,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่ง

ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการ
รับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันและ
วารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน  หรือเอกสารที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ ติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จ้างเหมา
ค่าบริการ Webhosting พร้อม Domain Name  ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.  และ  กชช.2ค  ค่าจ้างเหมา
จัดท าบอร์ดบุคลากร  ค่าจ้างเหมาตกแต่งภายใน  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศ  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ
โทรศัพท์ส านักงาน  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2.  ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธิีการ (320200) จ านวน 10,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1)  คา่รบัรองในการตอ้นรบับคุคลหรือคณะบุคคล จ านวน 5,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ต้ังจ่ายจากรายได ้  
(2)  คา่เลีย้งรบัรองในการประชมุสภาท้องถิน่หรอืคณะกรรมการ จ านวน 5,000.- บาท 
เพ่ือเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม

ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่าง อปท. หรือประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
รายได ้  
3.  ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)  จ านวน
 645,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าใชจ้า่ยในการเลอืกตัง้ จ านวน 30,000.- บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(2) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ/ฝกึอบรมบุคลากร จ านวน 250,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่า

เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

(3) ค่าของขวญั ของรางวลั พวงมาลา ชอ่ดอกไม ้ จ านวน 5,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม และค่า

พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็น  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

(4) โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้าน
เศรษฐกิจชุมชน คุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน อบต.ท่า
ช้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จ านวน 300,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชน คุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น า
ชุมชน อบต.ท่าช้าง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

(5) โครงการอบรมจรยิธรรมของผูบ้รหิาร พนักงาน ลกูจ้าง และสมาชิก อบต.   
 จ านวน 50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจริยธรรม  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(6) โครงการกจิกรรม 5 ส จ านวน 10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม  5  ส  ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ฯ 



4.  ประเภทคา่บ ารงุรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิ (320400)   จ านวน 150,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
หมวดคา่วสัด ุ(533000) รวม 400,000.- บาท   
1.  ประเภทวสัดสุ านกังาน (330100) จ านวน 185,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็ม
หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตะแกรงวาง
เอกสาร ที่เหลาดินสอ ที่เจาะกระดาษ  น้ ายาลบค าผิด นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องค านวณเลข แผงกันห้อง
(Partition) เก้าอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2.  ประเภทวสัดไุฟฟาูและวทิย ุ (330200) จ านวน 5,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟูา เทปพันสายไฟฟูา สายไฟฟูา ปลั๊กไฟฟูา 
สวิตซ์ไฟฟูา หลอดไฟฟูา เบรกเกอร์ บาลาส ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
3.  ประเภทวสัดงุานบ้านงานครวั (330300) จ านวน 30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง สบู่ ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน ทิชชู แก้วกาแฟ 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ ารองจาน กระจกเงา ถาด โอ่งน้ า ที่นอน มีด กระโถน กระติกน้ าร้อน กระติก
น้ าแข็ง ถังแก๊ส ไมโครเวฟ น้ ายาท าความสะอาดต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
4.  ประเภทวสัดยุานพาหนะและขนสง่ (330700)   จ านวน 30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน 
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค ล็อค
เกียร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
5.  ประเภทวสัดเุชือ้เพลงิและหล่อลืน่ (330800) จ านวน 100,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ก๊าส  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  ที่ใช้ในราชการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
6.  ประเภทวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่(331100) จ านวน 10,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ปูายไวนิล  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  
ฟิล์มถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เมมโมรี่การด์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
7.  ประเภทวสัดคุอมพิวเตอร ์(331400) จ านวน 30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก เมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแปูนอักขระหรือ
แปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
8.  ประเภทวสัดอุืน่ ๆ (331700) จ านวน 10,000.- บาท 



เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ า –ไฟฟูา  สมอเรือ  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส  
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
หมวดคา่สาธารณูปโภค (534000) รวม 400,000.- บาท 
1.  ประเภทคา่ไฟฟูา (340100) จ านวน 275,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
2.  ประเภทคา่น้ าประปา (340200) จ านวน 30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
3.  ประเภทคา่โทรศัพท ์(340300) จ านวน 12,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
4.  ประเภทคา่ไปรษณยี ์ (340400)  จ านวน 5,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
5.  ประเภทคา่บรกิารทางโทรคมนาคม (340500) จ านวน 78,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  ( Internet)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
 
งบลงทนุ  (540000) รวม 316,500.- บาท 
หมวดคา่ครภุณัฑ ์(541000) รวม 316,500.- บาท 
1.  ประเภทครภุณัฑส์ านักงาน  (410100) จ านวน 205,500.- บาท 

(1) จดัซือ้เครื่องปรบัอากาศ จ านวน 23,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

23,000.- บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) จดัซือ้เครื่องดดูฝุนุ จ านวน 13,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องดูดฝุุน ขนาด 15 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,000.- บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) จดัซือ้โต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้ จ านวน 7,500.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(4) จดัซือ้เกา้อี้พลาสติกแบบมีพนกัพิง จ านวน 12,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง จ านวน 100 ตัว ๆ ละ 120.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(5) จดัซือ้เตน็ทผ์้าใบทรงโค้ง จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาด 4x8x2.3 เมตร จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 25,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ฯ 



(6) จดัซือ้ซุม้เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ฯ และสมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชนินีาถ
 จ านวน 100,000.- บาท 

เพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  
จ านวน 1 ซุ้ม ๆ ละ 100,000.- บาท  เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  และสมเด็จพระนางเจ้า 
ฯ พระบรมราชินีนาถ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
2.  ประเภทครภุณัฑ์ไฟฟาูและวทิย ุ (410600) จ านวน 70,000.- บาท 

(1) จดัซือ้เครื่องขยายเสยีง พรอ้มอุปกรณ์ จ านวน 70,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

3.  ประเภทครภุณัฑ์คอมพวิเตอร ์ (411600) จ านวน 41,000.- บาท 
(1) จดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบังานประมวลผล จ านวน 23,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน  1  เครื่อง  ๆ  ละ  23,000.-  บาท  พร้อมอุปกรณ์ 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี 2558  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  
2558  ข้อ 8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 
23,000.- บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า -3.0 GHz และมีหน่วยความจ า แบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 6 MB  จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย

กว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จ านวน 

1 หน่วย 
(2) จดัซือ้เครื่องพมิพช์นดิเลเซอร/์ชนดิ LED ขาวด า (30 หน้า/นาท)ี  จ านวน 7,300.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที)จ านวน 1 เครื่อง  ๆ ละ ราคา 7,300 บาท 

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี 2558 ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์ 2558 
ข้อ 39. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 หน้า/นาที) ราคา 7,300.- บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
ฯ 

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที  



- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
(3) จดัซือ้เครื่องพมิพ ์Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 7,600.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จ านวน 1 เครื่อง  ๆ ละ 7,600.- บาท  (ตามเกณฑ์ราคา

กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี 2558  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2558  ข้อ 44. 
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดฉีดหมึก (Inkjet) ราคา 7,600.- บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาท ี
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาท ี
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดปูอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุด 90 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือขา่ย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
(4) จดัซือ้เครื่องส ารองไฟฟาู จ านวน 3,100.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา จ านวน 1 เครื่อง ๆ  ละ  3,100.-  บาท (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี 2558  ลงวันที่  18  กุมภาพันธ์  2558  ข้อ 52. เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
800  VA  ราคา 3,100.- บาท)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีก าลังไฟฟูาด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟูาได้ไม่น้อยกว่า  15 นาที 

 
 
 
 



หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    (542000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งบเงนิอดุหนุน  (560000) รวม 40,000.- บาท 
หมวดเงนิอดุหนุน รวม 40,000.- บาท 
1.  ประเภทเงนิอดุหนุนสว่นราชการ (610200) จ านวน 35,000.- บาท 

(1) อุดหนนุอ าเภอเฉลมิพระเกียรติ จ านวน 35,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ระดับอ าเภอ  และศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 ให้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
2.  ประเภทเงนิอดุหนุนกจิการทีเ่ปน็ประโยชน ์(610400) จ านวน 5,000.- บาท 

(1) อุดหนนุเหลา่กาชาดจงัหวดันครราชสมีา  จ านวน 5,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจการงานกาชาด  ส าหรับกิจการงานกาชาด  ให้แก่  เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ตั้งจ่าย

จากเงนิรายได้ 



หน่วยงาน กองคลัง 
งานบรหิารงานคลงั ( 00113) รวม 1,947,740.- บาท 
งบบคุลากร(520000) รวม 1,262,940.- บาท 
หมวดเงนิเดอืน (ฝาุยประจ า) (522000) รวม 1,262,940.- บาท 
1.  ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 1,065,420.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ  กองคลัง  จ านวน  4  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
2.  ประเภทเงนิประจ าต าแหนง่ (220300) จ านวน 42,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของสายงานบริหารตามระเบียบ ฯ ที่ก าหนดไว้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3.  ประเภทคา่ตอบแทนพนักงานจา้ง (220600) จ านวน 131,520.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  1  
อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
4.  ประเภทเงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนักงานจา้ง (220700) จ านวน 24,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
งบด าเนินการ  (530000) รวม 684,800.- บาท 
หมวดคา่ตอบแทน (531000) รวม 187,800.- บาท 
1.ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 5,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. ประเภทเงนิคา่เชา่บา้น (310400) จ านวน 142,800.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศึกษาบตุร (310500) จ านวน 40,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและผู้บริหาร  ที่มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 330,000.- บาท 
1.ประเภทรายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บริการ (320100) จ านวน 200,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ประเภทคา่ใชจ้า่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่า
นิติกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือเอกสารที่



จ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ ติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

(2) ค่าใชจ้า่ยตามโครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัยส์นิ ระยะที ่1  จ านวน   100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดท าแผนแม่บททั้งหมดพร้อมส ารวจภาคสนาม แล้วน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ (โครงการต่อเนื่องจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้



2. ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร (320200) จ านวน 10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจนิเทศจากกรม/จังหวัด/อ าเภอ/ สตง. และต้อนรับผู้มาเยือน และเพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากรายได้ 
3. ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)  จ านวน
 100,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ/ฝกึอบรมบุคลากร   จ านวน 100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ  ในการเดินทางไปราชการ  หรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการ  พนักงาน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
4. ประเภทคา่บ ารงุรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิ (320400) จ านวน 20,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
หมวดคา่วสัด ุ(533000) รวม 165,000.- บาท 
1. ประเภทวสัดสุ านักงาน (330100) จ านวน 90,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
2.ประเภทวสัดไุฟฟาูและวทิย ุ (330200) จ านวน 3,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ บาลาสฟิวส์ ปลั๊กไฟฟูา  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้
3.ประเภทวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่(331100) จ านวน 2,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  ฟิล์ม
ถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
4.ประเภทวสัดคุอมพวิเตอร ์(331400) จ านวน 70,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิ้ล  แผงแปูนอักขระ  หรือแปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่
ชิป  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
หมวดคา่สาธารณูปโภค (534000) รวม 2,000.- บาท 
1.ประเภทคา่ไปรษณีย ์ (340400)  จ านวน 2,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
งบลงทุน  (540000) ไม่ได้ตั้งไว้ 



รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
รายจา่ยตามแผนงาน 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (00120) 

งบประมาณตัง้ไว ้ 424,000.-  บาท 
 
หนว่ยงาน ส านักงานปลดั อบต. 
งานปูองกนัภยัฝาุยพลเรือนและระงบัอคัคภียั (00123) รวม 424,000.- บาท 
งบด าเนินการ  (530000) รวม 300,000.- บาท 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 220,000.- บาท 
1. ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)   
 จ านวน 220,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่าใชจ้า่ยในการปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั จ านวน 100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปูองกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น  

การปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ าปุาไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย  ไฟปุา  หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

(2) ค่าใชจ้า่ยในกจิกรรม อปพร. จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม อปพร. หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ 
(3) ค่าใชจ้า่ยในกจิกรรม OTOS จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม OTOS หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ 
(4) ค่าใชจ้า่ยในการปูองกนัและลดอบุตัิเหตทุางถนน จ านวน 20,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลปี

ใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเยาวชน มีวินัยจราจรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปูองกันอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
 
 
 



หมวดคา่วสัด ุ(533000) รวม 80,000.- บาท 
1. ประเภทวสัดเุครื่องดบัเพลงิ (331600) จ านวน 30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง ถังดับเพลิง น้ ายาดับเพลิง ชุดดับเพลิง ถุงมือ เสื้อ 
รองเท้า หมวก ไม้ตีดับไฟ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
2.  ประเภทวสัดยุานพาหนะและขนสง่ (330700)   จ านวน 50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น กรวยจราจร  แผงเหล็ก  กระจกโค้งมน  สัญญาณไฟกระพริบ  
สัญญาณไฟฉุกเฉิน  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
งบลงทนุ  (540000) รวม 124,000.- บาท 
หมวดคา่ครภุณัฑ ์   (541000) รวม 124,000.- บาท 
1.ประเภทครภุัณฑ์ไฟฟูาและวทิย ุ (410600) จ านวน 124,000.- บาท 

(1) จดัซือ้สัญญาณไฟกระพริบโซลา่เซลล ์ จ านวน 100,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์  จ านวน  4  ต้น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) จดัซือ้เครื่องรับสง่ ระบบ VHF/FM ชนดิตดิรถยนต ์25 วตัต ์ จ านวน 24,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องรับส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือติดตั้งในรถยนต์ส่วนกลาง 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 



รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
รายจา่ยตามแผนงาน 

 
แผนงานการศกึษา(00210) 

งบประมาณตัง้ไว ้ 2,819,386.-  บาท 
 
หนว่ยงาน สว่นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา (00211) รวม 1,678,880.- บาท 
งบบคุลากร(520000) รวม 635,880.- บาท 
หมวดเงนิเดอืน (ฝาุยประจ า) (522000) รวม 635,880.- บาท 
1. ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 593,880.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ จ านวน 2 อัตราตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2.  ประเภทเงนิประจ าต าแหนง่ (220300) จ านวน 42,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของสายงานบริหารตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
งบด าเนินการ  (530000) รวม 553,000.- บาท 
หมวดคา่ตอบแทน (531000) รวม 5,000.- บาท 
1. ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 5,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 393,000.- บาท 
1.  ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร (320100) จ านวน 228,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าจา้งเหมายาม จ านวน 48,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลากลางคืนตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(2) ค่าจา้งเหมาแมบ่า้น จ านวน 60,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
 



(3) ค่าจา้งเหมาบริการตา่ง ๆ จ านวน 120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือเอกสารที่จ าเป็นเพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ส านักงาน  ค่าจ้างเหมา
ติดตั้งมุ้งลวด  ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน  ค่าจ้างเหมาทาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
2. ประเภทรายจา่ยเกีย่วกบัการรับรองและพธิกีาร (320200) จ านวน 5,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล และการประชุมต่างๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวกับการรับรอง  ตั้งจ่ายจากรายได ้
3. ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)   จ านวน
 140,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ/ฝกึอบรมบุคลากร จ านวน 80,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการ  พนักงานจ้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(2) โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  ทัศนศึกษา  ศึกษาดูงานส าหรับเด็กและเยาวชน  ข้าราชการ  

พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  ประชาชน ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) ค่าใชจ้า่ยในการปรบัปรงุภมูิทศัน์ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าจ้างเหมาบริการ

ต่างๆและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 

4. ประเภทคา่บ ารงุรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิ (320400) จ านวน 20,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

 
หมวดคา่วสัด ุ(533000) รวม 125,000.- บาท 
1. ประเภทวสัดสุ านักงาน (330100) จ านวน 60,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเปฺก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟูม สมุดบัญชี เก้าอ้ี
พนักงาน  เก้าอ้ีพลาสติก โต๊ะพับอเนกประสงค์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
2. ประเภทวสัดไุฟฟาูและวทิย ุ (330200) จ านวน 3,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ บาลาส ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟูา  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้



3. ประเภทวสัดงุานบา้นงานครวั (330300) จ านวน 15,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  แปรง  ไม้กวาด เข่ง  สบู่ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน ทิชชู แก้ว

กาแฟ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ ารองจาน กระจกเงา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
4. ประเภทวสัดกุ่อสรา้ง (330600) จ านวน 30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดิน ไม ้อิฐ หิน ปูน ทราย ยางส าเร็จรูป ท่อต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
5. ประเภทวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่(331100) จ านวน 2,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  ฟิล์ม
ถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
6. ประเภทวสัดคุอมพวิเตอร ์(331400) จ านวน 15,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล   หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
หมวดคา่สาธารณูปโภค (534000) รวม 30,000.- บาท 

1.  ประเภทคา่ไฟฟูา (340100) จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
งบลงทนุ  (540000) รวม 490,000.- บาท 
หมวดคา่ครภุณัฑ ์   (541000) รวม 160,000.- บาท 
1. ประเภทครภุัณฑส์ านักงาน  (410100) จ านวน 160,000.- บาท 

(1) จดัซือ้เครื่องขยายเสยีงพร้อมไมโครโฟน จ านวน 35,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อตูเ้ครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน  จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 35,000.- บาท  เพ่ือใช้ในกระเรียนการสอน

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) จดัซือ้เครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ จ านวน 16,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

16,000.- บาท ตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) จดัซือ้จอรบัภาพ  ชนดิมอเตอร์ไฟฟาู จ านวน 9,900.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อจอรับภาพ  ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จ านวน 1 จอ ๆ ละ 9,900.- บาท  ตาม

มาตรฐานราคาครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(4) ติดตัง้ผา้มา่นศนูย์พฒันาเดก็เล็ก จ านวน 49,100.- บาท 
เพ่ือติดตั้งผ้าม่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(5) ติดตัง้มุง้ลวดศูนย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือติดตั้งมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 
 
 



หมวดคา่ทีด่นิและก่อสรา้ง    (542000) รวม 330,000.- บาท 
1. ประเภทอาคารตา่งๆ จ านวน 330,000.- บาท 

(1) โครงการก่อสรา้งรัว้และประตศููนย์พฒันาเด็กเล็ก งบประมาณ 200,000.- บาท 
ด าเนินการดังนี้  ก่อสร้างรั้วคอนกรีต พร้อมประตูทางเข้า-ออก  ความยาว  33.5  เมตร  ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) โครงการก่อสรา้งปาูยชื่อศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็ก งบประมาณ 80,000.- บาท 
ด าเนินการดังนี้  ก่อสร้างปูายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) ถมดนิศนูย์พฒันาเด็กเลก็ งบประมาณ 50,000.- บาท 
ด าเนินการดังนี้  ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กว้าง 39.00 เมตร  ยาว 4.80 เมตร  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
งบเงนิอดุหนุน  (560000) ไม่ไดต้ั้งไว ้



งานระดบักอ่นวยัเรยีนและประถมศึกษา (00212) รวม 1,140,506.- บาท 
งบด าเนินการ  (530000) รวม 650,506.- บาท 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 320,400.- บาท 
1. ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)  จ านวน
 320,400.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) โครงการจดังานวนัเด็กแห่งชาติ จ านวน 40,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าจัดซื้อของขวัญ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม  

ค่าของรางวัล  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) โครงการตรวจสขุภาพเดก็เล็ก จ านวน 10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมในวนัส าคญัต่าง ๆ ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ฯ 
(4) โครงการมอบใบประกาศนยีบตัร  ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ จ านวน 10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ฯ 
(5) โครงการศึกษาแหลง่เรยีนรูน้อกโรงเรยีน จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ การอบรม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(6) โครงการสง่เสริมศักยภาพใหผู้ป้กครองในการสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั   จ านวน  10,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

(7) โครงการปฐมวยักา้วสูอ่าเซยีน จ านวน 5,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ฯ 
(8) โครงการปูองกันยาเสพตดิศนูย์พฒันาเดก็เลก็ จ านวน 5,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

(9) โครงการสง่เสริมภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ จ านวน 10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม  สัมมนา  ทัศนศึกษา  ศึกษาดูงานส าหรับผู้ปกครองเด็ก  ข้าราชการ  

พนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  ประชาชน ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 



(10) โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารสถานศกึษา จ านวน 190,400.- บาท 
 (10.1) คา่อาหารกลางวนัศนูย์พฒันาเด็กเลก็ จ านวน 190,400.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 280 วัน อัตราเด็กคนละ 20 

บาท/วัน จ านวน  34  คนตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
หมวดคา่วสัด ุ(533000) รวม 330,106.- บาท 
1. ประเภทคา่อาหารเสรมิ (นม) ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (330400) จ านวน 70,162.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 34 คน จัดสรรจ านวน 280 วัน อัตรา
คนละ  7.37  บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
2. ประเภทคา่อาหารเสรมิ (นม) โรงเรยีน (330400) จ านวน 229,944.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ในพ้ืนที่ 2  โรงเรียน  จ านวน  120 คน จัดสรรจ านวน 260  วัน  อัตราคนละ  7.37  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ฯ 
3. ประเภทวสัดกุารศึกษา (331400) จ านวน 30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  เช่น  สื่อการเรียนการสอน  แบบพิมพ์  แบบเรียน  แผ่นกันกระแทก  เครื่องเล่น
สนาม  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
งบเงนิอดุหนุน  (560000) รวม 490,000.- บาท 
หมวดเงนิอดุหนุน รวม 490,000.- บาท 
1.  ประเภทเงนิอดุหนุนสว่นราชการ  (610200) จ านวน 490,000.- บาท 

(1.1) อุดหนนุโรงเรยีนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  จ านวน 480,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จ านวน 2 โรงเรียน จ านวน 120 คน จัดสรรจ านวน 200 วัน อัตราเด็กคนละ 20 บาท/วัน (จัดสรร 100%) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

(1.2) อุดหนนุโรงเรยีนไทรงามเฉลมิพระเกยีรติ  (ยาเสพตดิ) จ านวน 5,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ  (ยาเสพติด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(1.3) อุดหนนุโรงเรยีนพมิานประชาสนัต์  (ยาเสพติด) จ านวน 5,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนพิมานประชาสันต์  (ยาเสพติด)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้



รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
รายจา่ยตามแผนงาน 

 
แผนงานสาธารณสุข (00220) 

งบประมาณตัง้ไว ้ 340,000.-  บาท 
 
หนว่ยงาน ส านักงานปลดั อบต. 
งานบริการสาธารณสขุและสาธารณสขุอืน่  รวม 340,000.- บาท 
งบด าเนินการ  (530000) รวม 220,000.- บาท 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) จ านวน 190,000.- บาท 
1. ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)  จ านวน
 190,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานและบรหิารจัดการระบบการแพทยฉ์ุกเฉนิ  จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(2) โครงการปูองกันและควบคมุโรคไขเ้ลือดออก จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(3) โครงการปูองกันโรคพษิสนุัขบา้ จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(4) โครงการลดความเสีย่งโรคไมต่ิดต่อ จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(5) โครงการปูองกันและควบคมุโรคตดิต่อ จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

 
หมวดคา่วสัด ุ(533000) รวม 30,000.- บาท 
1. ประเภทวสัดวุทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ จ านวน 30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เวชภัณฑ์ ถุงมือ แผ่นตรวจระดับน้ าตาลในเลือด  ชุด
ตรวจคัดกรองเบาหวาน น้ ายาต่าง ๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 



งบเงนิอดุหนุน  (560000) รวม 120,000.- บาท 
หมวดเงนิอดุหนุน รวม 120,000.- บาท 
1. ประเภทเอกชน จ านวน 120,000.- บาท 

(1) อุดหนนุกลุม่อาสาสมัครสาธารณสขุมลูฐาน  จ านวน 120,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 15,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 



รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
รายจา่ยตามแผนงาน 

 
แผนงานเคหะและชมุชน (00240) 

งบประมาณตัง้ไว ้ 3,476,080.-  บาท 
 
หนว่ยงาน กองช่าง 
งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชมุชน (00241) รวม 1,476,080.- บาท 
งบบคุลากร (520000) รวม 823,080.- บาท 
หมวดเงนิเดอืน (ฝาุยประจ า) (522000) รวม 823,080.- บาท 
1. ประเภทเงนิเดอืนพนักงาน (220100) จ านวน 637,080.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ  กองช่าง  จ านวน  2  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
2.  ประเภทเงนิประจ าต าแหนง่  (220300) จ านวน 42,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของสายงานบริหารตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ประเภทคา่ตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600) จ านวน 120,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ วไป  จ านวน  1  
อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
4. ประเภทเงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังานจ้าง (220700) จ านวน 24,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  
 
งบด าเนินการ  (530000)   รวม 381,000.- บาท 
หมวดคา่ตอบแทน (531000)   รวม 61,000.- บาท 
1. ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 5,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
2. ประเภทเงนิคา่เชา่บา้น (310400) จ านวน 36,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้



3. ประเภทเงนิชว่ยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จ านวน 20,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ผู้บริหารที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ 
 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 250,000.- บาท 
1. ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร (320100)  จ านวน 50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่าใชจ้า่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บริการ จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่า
นิติกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน   หรือเอกสารที่
จ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ ติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
2. ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)  จ านวน
 150,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ/ฝกึอบรมบุคลากร จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส าหรับเป็นค่าลงทะเบียน  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และ

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(2) โครงการปรบัปรุงภมูทิัศน์ไทรงามเฉลมิพระเกียรต ิ จ านวน 100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

ค่าแรง ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
3. ประเภทคา่บ ารงุรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิ (320400) จ านวน 50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
หมวดคา่วสัด ุ(533000) รวม 70,000.- บาท 
1. ประเภทวสัดสุ านักงาน (330100) จ านวน 35,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เปฺก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟูม สมุดบัญชี ฯลฯ  ตั้งจ่าย
จากเงินรายได ้
2. ประเภทวสัดไุฟฟาูและวทิย ุ (330200) จ านวน 3,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ บาลาส ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟูา  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้



3. ประเภทวสัดกุ่อสรา้ง (330600) จ านวน 10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าดิน ไม ้อิฐ หิน ปูน ทราย ยางส าเร็จรูป ท่อต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

4. ประเภทวสัดโุฆษณาและเผยแพร ่(331100) จ านวน 2,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ปูายไวนิล  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  

ฟิล์มถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
5. ประเภทวสัดุคอมพวิเตอร ์(331400) จ านวน 20,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิ้ล  แผงแปูนอักขระ  หรือแปูนพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่
ชปิ  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
หมวดคา่สาธารณูปโภค (534000) ไม่ไดต้ั้งไว ้
งบลงทนุ  (540000) จ านวน 272,000.- บาท 
หมวดคา่ครภุณัฑ ์ (541000) จ านวน 72,000.- บาท 
1.  ประเภทครภุณัฑส์ านักงาน  (410100) จ านวน 35,000.- บาท 

(1) จดัซือ้พดัลมไอน้ า จ านวน 35,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อพัดลมไอน้ า ขนาด 26 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 35,000.- บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
2.  ประเภทครภุณัฑส์ ารวจ จ านวน 37,000.- บาท 

(1) จดัซือ้เครื่องหาพิกดัดว้ยสญัญาณดาวเทยีมแบบพกพา จ านวน 25,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา ตามมาตรฐานราคาครุภัณฑ์  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

25,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) จดัซือ้ล้อวดัระยะทาง จ านวน 7,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อล้อวัดระยะทาง จ านวน 1 อัน ๆ ละ 7,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) จดัซือ้เทปวดัระยะสแตนเลส จ านวน 5,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส ความยาว 50 เมตร จ านวน 1 อัน ๆ ละ 5,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ฯ 
หมวดคา่ทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง  (542000) รวม 200,000.- บาท 
1. ประเภทคา่ก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค รวม 200,000.- บาท 

(1) โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์ทางเข้าที่ท าการ อบต.ท่าช้าง  งบประมาณ  100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์ทางเข้าที่ท าการ อบต.ท่าช้าง  ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) โครงการก่อสร้างประตูรั้วที่ท าการอบต.ท่าช้าง  งบประมาณ  100,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูรั้วที่ท าการ อบต.ท่าช้าง  ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ฯ 



งานไฟฟาูถนน (00242) รวม 2,000,000.- บาท 
งบลงทนุ  (540000) รวม 1,700,000.- บาท 
หมวดคา่ทีด่นิและสิ่งก่อสรา้ง  (542000) รวม 1,700,000.- บาท 
1. ประเภทคา่ก่อสรา้งสิ่งสาธารณปูโภค รวม 1,700,000.- บาท 

(1) โครงการถมดินไทรงามเฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ  100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าถมดินไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง แนวเขต อบต.ท่าช้าง -อบต.พระพุทธ (ซอยนาตาแย้) 

งบประมาณ  100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังแนวเขต อบต.ท่าช้าง-อบต.พระพุทธ (ซอยนาตาแย้) กว้าง 4 เมตร 

ยาว  350  เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 2  บ้านโนนเลียบ  งบประมาณ  100,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมศาลาอเนกประสงค์  ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(4) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายสวนพิษณุ-ฟาร์มนายวิมล  หมู่ที่ 2  บ้านโนนเลียบ  

งบประมาณ  100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายสวนพิษณุ-ฟาร์มนายวิมล กว้าง  3  เมตร ยาว  500  เมตร 

ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(5) โครงการก่อสร้างเหมืองส่งน้ าดาดคอนกรีต จากฝายหนองบัวรี ลงตะกุดแปรง  หมู่ที่ 4  บ้านสามแคว  

งบประมาณ  100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเหมืองส่งน้ าดาดคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 190 เมตร จากฝายหนองบัวรี ลงตะกุด

แปรง  ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(6) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 บ้านสามแคว งบประมาณ  25,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา กว้าง  3  เมตร ยาว  13  เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ
แปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(7) โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านสามแคว งบประมาณ 75,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวางรางระบายน้ า ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(8) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังจากถนนใหญ่ -คลองส าโหรง  หมู่ที่  5  บ้านหนองบัวรี  

งบประมาณ  82,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังจากถนนใหญ่-คลองส าโหรง กว้าง  3  เมตร ยาว  420  เมตร 

ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(9) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์ต่วน หมู่ที่5 บ้านหนองบัวรี งบประมาณ 76,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านอาจารย์ต่วน กว้าง  3  เมตร ยาว  46  เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 



(10) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร้านค้าแต๋ว-บ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 5  บ้านหนองบัวรี  งบประมาณ  
42,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยร้านค้าแต๋ว-บ้านนายสมพงษ์ กว้าง  3  เมตร ยาว  26  เมตร หนา 0.15 
เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(11) โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. สายสามแยก-ฝัง่ตะคอง หมู่ที่ 6  บ้านด่านท่าแดง  งบประมาณ  100,000.-  
บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สามสามแยก-ฝั่งตะคอง กว้าง 3 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม
แบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(12) โครงการขยายเสียงตามสาย  หมู่ที่ 8  บ้านตะกุดขอน งบประมาณ  100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าขยายเสียงตามสาย ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(13) โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์  หมู่ที่ 8  บ้านตะกุดขอน  งบประมาณ  100,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์  ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(14) โครงการกอ่สรา้งถนน คสล. คุ้มบูรพา ซอยพระบรุาณเมือง  หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  งบประมาณ  100,000.-  

บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. คุ้มบูรพา ซอยพระบุราณเมือง กว้าง 3 เมตร ยาว 55  เมตร  หนา 0.15 

เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(15) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังซอยหลังโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 12 บ้านใหม่  

งบประมาณ  100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง ซอยหลังโรงเรียนไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ 
(16) โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังรอบหมู่บ้าน (เส้นนอก)   หมู่ที่ 15 บ้านพิมาน  งบประมาณ  

100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังรอบหมู่บ้าน (เส้นนอก) ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 705 เมตร 

ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 423 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปฯ 
(17) โครงการซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านพิมาน-โกรกไม้แดง (ซอยหลังลุงจาน) หมู่ที่ 15 บ้าน

พิมาน  งบประมาณ  100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านพิมาน-โกรกไม้แดง (ซอยหลังลุงจาน) ผิวจราจรกว้าง 4 

เมตร ยาว 1,100 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 514 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไปฯ 

(18) โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกกลางหมู่บ้าน-ฝายท่าปะกึง  หมู่ที่  16  บ้านโนนไม้แดงเหนือ  
งบประมาณ  200,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกกลางหมู่บ้าน-ฝายท่าปะกึง กว้าง 5 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 
0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 



งบเงนิอดุหนุน (560000) รวม 300,000.- บาท 
หมวดเงนิอดุหนุน รวม 300,000.- บาท 
1. ประเภทเงนิอดุหนุนสว่นราชการ  (610200) จ านวน 300,000.- บาท 

(1) อุดหนนุการไฟฟูาสว่นภมูภิาค จ านวน 200,000.- บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟูาหรือติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะหรือการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการไฟฟูา ตามจุดที่

ก าหนดในแบบแปลนและรายการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
(2) อุดหนนุการไฟฟูาสว่นภมูภิาค จ านวน 100,000.- บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟูาซอยคลองมะเดื่อ หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง ตามจุดที่ก าหนดในแบบแปลน
และรายการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 



รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
รายจา่ยตามแผนงาน 

 
แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน (00250) 

งบประมาณตัง้ไว ้ 830,000.-  บาท 
 
หนว่ยงาน ส านักงานปลดั อบต. 
งานสง่เสริมและสนบัสนนุความเข้มแขง็ชมุชน (00252) รวม 830,000.- บาท 
งบด าเนินการ  (530000) รวม 830,000.- บาท 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 830,000.- บาท 
1. ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกับการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)  
 จ านวน 830,000.- บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมประชาธปิไตยและการมสีว่นรว่มของประชาชน จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ หรือจัดนิทรรศการ การเสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการจัดท าโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  แผน
ชุมชน  โครงการ อบต.สัญจร  หรือจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) ค่าใชจ้า่ยในการด าเนนิงานตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) ค่าใชจ้า่ยในการปูองกนัและแก้ไขปญัหาสงัคม จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน หรือจัดให้มีสื่อในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาชญากรรมโรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการทาง
เพศ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(4) ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม และจัดซื้อวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน 

หรืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 
 



(5) ค่าใชจ้า่ยในการสง่เสริมการประกอบอาชีพของประชาชน จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ  การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้

ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(6) โครงการจดังานวนัผูส้งูอายุ จ านวน 100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน

ทั่วไป ฯ 
(7) โครงการสง่เสริมคุณภาพชวีติผูส้งูอายุ จ านวน 100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ฯ 
(8) โครงการอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกับบทบาทของประชาชนในการมสีว่นรว่มตามหลักการบรหิารกจิการ

บา้นเมืองทีด่ี จ านวน 300,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง    ตั้งจ่ายจากอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(9) โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิ จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดช และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ค่าส่งเสริมสนับสนุนในด้านเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจฐาน
ราก  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

(10) โครงการปูองกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ จ านวน 20,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช.  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(11) โครงการสง่เสริมและสนบัสนนุการสรา้งความปรองดองและสมานฉนัทข์องคนในชาติ   

 จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชุมชน สร้างทัศนคติและ

จิตส านึกท่ีดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  ตามนโยบาย คสช.  
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

(12) โครงการปกปอูงสถาบนัส าคญัของชาติ จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 

โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเห็นสถาบันส าคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความ
สามัคคีของคนในชาติ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

 
 



(13) โครงการพฒันาสตรีและครอบครวั จ านวน 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน และ

พัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การให้ความรู้เพ่ือการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพ้ืนที่  การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 
งบลงทนุ  (540000) ไม่ไดต้ั้งไว ้
 
งบเงนิอดุหนุน  (560000) ไม่ไดต้ั้งไว ้



รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2558 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
รายจา่ยตามแผนงาน 

 
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ (00260) 

งบประมาณตัง้ไว ้ 350,000.-  บาท 
 
หน่วยงาน ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น (00263) รวม 70,000.- บาท 
งบด าเนินการ  (530000) รวม 20,000.- บาท 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 20,000.- บาท 
1.  ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)  
 จ านวน 20,000.- บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมในวนัส าคญัต่าง ๆ จ านวน 20,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
 
งบลงทนุ  (540000) ไม่ไดต้ั้งไว ้
 
งบเงนิอดุหนุน  (560000) รวม 50,000.- บาท 
หมวดเงนิอดุหนุน รวม 50,000.- บาท 
1.  ประเภทเงนิอดุหนุนเอกชน (610300) จ านวน 50,000.- บาท 

(1) อุดหนนุกลุม่อนรุักษว์ฒันธรรมท้องถิน่ จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการจัดท าเทียนพรรษา  ให้แก่  กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้



 
งานกีฬาและนันทนาการ (00262) รวม 280,000.- บาท 
งบด าเนินการ  (530000) รวม 280,000.- บาท 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 280,000.- บาท 
1.  ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)  
 จ านวน 280,000.- บาท 

(1) โครงการแขง่ขนักฬีากบัหนว่ยงานอื่น จ านวน 50,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬา  

ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าชุดกีฬาเงินรางวัล  ถ้วยรางวัล  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้ 
(2) โครงการแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ  “อบต.ทา่ชา้งเกมส์” จ านวน 130,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาค่าชุดกีฬาค่า

กรรมการ  เงินรางวัล  ถ้วยรางวัล ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) โครงการจดัซื้ออปุกรณ์กฬีาเพื่อส่งเสรมิการสร้างสขุภาพใหแ้กป่ระชาชน จ านวน 100,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพ่ือส่งเสริมการสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชน ฯลฯ ตั้งจ่าย

จากเงนิรายได้ 
 
หมวดคา่วสัด ุ(533000) ไม่ไดต้ั้งไว ้
 
งบลงทนุ  (540000) ไม่ไดต้ั้งไว ้
 
งบเงนิอดุหนุน  (560000) ไม่ไดต้ั้งไว ้



รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
รายจา่ยตามแผนงาน 

 
แผนงานการเกษตร (00320) 

ตั้งงบประมาณไว ้ 759,340.-  บาท 
 
หนว่ยงาน ส านักงานปลดั อบต. 
งานสง่เสริมการเกษตร (00321) รวม 759,340.- บาท 
งบบคุลากร (520000) รวม 318,840.- บาท 
หมวดเงนิเดอืน (ฝาุยประจ า) (522000) รวม 318,840.- บาท 
1. ประเภทคา่ตอบแทนพนักงานจ้าง  (220600) จ านวน 294,480.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  2  
อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
2. ประเภทเงนิเพิ่มตา่งๆ ของพนกังานจ้าง  (220700) จ านวน 24,360.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
 

งบด าเนินการ  (530000)   รวม 388,000.- บาท 
หมวดคา่ตอบแทน (531000)   รวม 3,000.- บาท 
1. ประเภทคา่ตอบแทนการปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ (310300) จ านวน 3,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 120,000.- บาท 
1.  ประเภทรายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิัตริาชการที่ไมเ่ขา้ลักษณะรายจา่ยหมวดอืน่  (320300)  
 จ านวน 20,000.- บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) โครงการถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 20,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับต าบล  ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้ 
2. ประเภทคา่บ ารงุรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิ (320400) จ านวน 100,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้



หมวดคา่วสัด ุ(533000) รวม 15,000.- บาท 
1. ประเภทวสัดุการเกษตร  (331000) จ านวน 15,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุย จอบ เสียม คราด
สปริงเกอร์ สายยาง สายท่อส่งน้ า ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
หมวดคา่สาธารณูปโภค (534000) รวม 250,000.- บาท 

1.  ประเภทคา่ไฟฟูา (340100) จ านวน 250,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟูา 2 แห่ง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 
งบลงทนุ  (540000) จ านวน 52,500.- บาท 
1.  ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร จ านวน 21,000.- บาท 

(1) จดัซือ้เครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา  จ านวน 11,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา สูบน้ าได้ 450 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000.- 

บาท  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) จดัซือ้เครื่องสบูน้ า(ปัม๊แช ่ไดโวส่แตนเลส) จ านวน 10,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ า(ปั๊มแช่ ไดโว่สแตนเลส) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 5,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ฯ 
2. ประเภทครภุัณฑง์านบา้นงานครวั  (411900) จ านวน 31,500.- บาท 

(1) จดัซือ้เครื่องตดัหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 9,500.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   จ านวน 1 เครื่อง  ๆ   ละ  9,500.- บาท  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) จดัซือ้เครื่องตดัหญ้าแบบข้อออ่น จ านวน 11,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน   จ านวน 1 เครื่อง ๆ  ละ 11,000.- บาท  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้ง

จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) จดัซือ้เครื่องตดัหญ้าแบบล้อจกัรยาน จ านวน 11,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 11,000.- บาท  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
งบเงนิอดุหนุน  (560000) ไม่ไดต้ั้งไว ้



รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
รายจา่ยตามแผนงาน 

 
แผนงานงบกลาง (00410) 

ตั้งงบประมาณไว ้ 843,934.-  บาท 
 
หนว่ยงาน ส านักงานปลดั อบต. 
งานงบกลาง (00411) รวม 843,934.- บาท 
รายจา่ย (500000) รวม 843,934.- บาท 
หมวดงบกลาง (510000) รวม 843,934.- บาท 
1. ประเภทเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม  (110300) จ านวน 88,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
2. ประเภทเบีย้ยังชพีผูป้วุยเอดส ์ (110900) จ านวน 30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน  5  ราย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
3. ประเภทเงนิส ารองจา่ย  (111000) จ านวน 301,389.06 บาท 

เพ่ือจ่ายในกรณฉีุกเฉินหรือจ าเป็น เช่น อุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
4. ประเภทรายจา่ยตามข้อผกูพัน  (111100)   ตามรายการดังต่อไปนี้   

(1) ค่าใชจ้า่ยในการจดัจราจร/คา่ปรบัตามกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
(2) เงนิสมทบกองทนุหลักประกนัสขุภาพ จ านวน 70,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

5. ประเภทเงนิสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  (120100) จ านวน 144,544.94 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยค านวณในอัตราร้อยละ 1 ของ

ประมาณการรายรับ โดยไม่รวมรายรับจากเงินอุดหนุน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
6. ประเภทเงนิชว่ยเหลืองบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ กจิการประปา อบต.ทา่ชา้ง  
 จ านวน 200,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา อบต.ท่าช้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 



รายละเอยีดงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2559 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าชา้ง 

อ าเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ จงัหวดันครราชสมีา 
รายจา่ยตามแผนงาน 

 
แผนงานการพาณชิย์ (00330) 

ตั้งงบประมาณไว ้ 425,000.-  บาท 
 
หน่วยงาน  กองช่าง 
งานกจิการประปา (00332) รวม 425,000.- บาท 
งบด าเนินการ  (530000) รวม 404,000.- บาท 
หมวดคา่ใชส้อย (532000) รวม 210,000.- บาท 
1. ประเภทรายจา่ยเพื่อใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร (320100) จ านวน 190,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับงานกิจการประปา  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจดมาตรวัดน้ า  ค่า
ติดตั้งประปา ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนทรายกรองระบบประปา  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
2. ประเภทคา่บ ารงุรักษาและซ่อมแซมทรัพยส์นิ (320400) จ านวน 20,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
หมวดคา่วสัด ุ(533000) รวม 94,000.- บาท 
1. ประเภทวสัดไุฟฟาูและวทิย ุ (330200) จ านวน 7,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ บาลาส ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟูา  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้
2. ประเภทวสัดกุ่อสรา้ง (330600) จ านวน 7,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดิน ไม้ ต่าง ๆ ปูน ทราย ยางส าเร็จรูป ท่อต่าง ๆ สายท่อส่งน้ า สายยาง ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
3. ประเภทวสัดวุทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ จ านวน 80,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน น้ ายาต่างๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้
หมวดคา่สาธารณูปโภค (534000) รวม 100,000.- บาท 
1.  ประเภทคา่ไฟฟูา (340100) จ านวน 100,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของกิจการประปา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
งบลงทนุ  (540000) จ านวน 21,000.- บาท 
1.  ประเภทครภุณัฑ์การเกษตร จ านวน 21,000.- บาท 



(1) จดัซือ้เครื่องสบูน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา  จ านวน 16,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟูา สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

16,000.- บาท  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ต้ังจ่ายจากเงินรายได ้
(2) จดัซือ้เครื่องสบูน้ า(ปัม๊แช ่ไดโวส่แตนเลส) จ านวน 5,000.- บาท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ า(ปั๊มแช่ ไดโว่สแตนเลส) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000.- บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

 
งบเงนิอดุหนุน  (560000) ไม่ไดต้ั้งไว ้

 


