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ส่วนที ่1 
 
 
 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

อ ำเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จะได้เสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าช้าง จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
 

1. สถำนะกำรคลัง 
1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน
ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 28,877,853.46 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 13,115,461.41 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 7,121,414.29 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 

จ านวน    - โครงการ   รวม       -  บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 

จ านวน    - โครงการ   รวม       -  บาท 
1.2  เงินกู้คงค้าง - บาท  

 
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2560) 

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น   18,835,600.15  บาท  (สิบแปดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทสิบห้าสตางค์)  
ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 560,252.94 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 15,580.10 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 161,183.40 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,657.05 บาท 
หมวดรายได้จากทุน - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 10,354,374.19 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,741,552.47 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  -  บาท  
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(3) รายจ่ายจริง จ านวน 12,670,356.84 บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบสี่
สตางค)์ ประกอบดว้ย 

งบกลาง 4,674,841.30 บาท 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 5,746,222.89 บาท 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 1,796,892.65 บาท 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 330,570.00 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - บาท 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 345,000.00 บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  - บาท  
(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  - บาท 

 
3. งบเฉพำะกำร 

ประเภทกิจกำรประปำ กิจกำรประปำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ณ วันที่  30  มิถุนายน  2560) มีรายรับจริง 424,692.32 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พัน

หกร้อยเก้าสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์)  รายจ่ายจริง 251,328.54 บาท  (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบ
แปดบาทห้าสิบสี่สตางค)์ 

กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ จ านวน - บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน - บาท 
ก าไรสุทธิ จ านวน - บาท 
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  30  มิถุนายน  2560 จ านวน 665,168.09 บาท 
ทรัพย์จ าน า จ านวน - บาท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 

2.1 รำยรับ 
 

รำยรับ 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2559 
ประมำณกำร 

ปี 2560 
ประมำณกำร 

ปี 2561 
รำยได้จัดเก็บเอง 
    หมวดภาษีอากร 551,247.00 540,000.00 505,000.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 25,028.50 62,000.00 60,000.00 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 170,010.29 150,000.00 200,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 870.00 50,000.00 25,000.00 
    หมวดรายได้จากทุน 4,225.00 - - 

รวมรำยได้ 751,380.79 802,000.00 790,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภาษีจัดสรร 13,430,807.69 13,800,330.00 14,179,300.00 

รวมรำยได้ 13,430,807.69 13,800,330.00 14,179,300.00 
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,580,065.00 11,397,670.00 11,030,700.00 
    หมวดเงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ 5,528,151.30 - - 

รวมรำยได้ 9,108,216.30 11,397,670.00 11,030,700.00 
รวมรำยรับทั้งสิ้น 23,290,404.78 26,000,000.00 26,000,000.00 
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2.2 รำยจ่ำย 
 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2559 
ประมำณกำร 

ปี 2559 
ประมำณกำร 

ปี 2560 
จ่ำยจำกงบประมำณ    
    งบกลาง 693,384.37 6,784,690.00 6,955,600.00 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว) 

7,132,290.32 8,814,840.00 9,246,700.00 

    งบด าเนินการ  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

2,972,581.73 6,632,470.00 6,778,300.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,722,370.00 3,201,000.00 2,376,400.00 
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) 607,255.01 567,000.00 643,300.00 
    งบเงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ 5,645,651.30 - - 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 19,773,532.73 26,000,000.00 26,000,000.00 
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ส่วนที ่2 
 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

อ ำเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำชำ้ง 
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

******************** 

หลักกำร 
 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 11,610,700.00 
    แผนงานบริหารทั่วไป 11,214,700.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 396,000.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 6,389,700.00 
    แผนงานการศึกษา 3,136,700.00 
    แผนงานสาธารณสุข 250,000.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 2,033,000.00 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 750,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 1,044,000.00 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 1,044,000.00 
    แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 6,955,600.00 
    แผนงานงบกลาง 6,955,600.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 26,000,000.00 

 

เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ที่ได้วางไว้ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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(ร่ำง) 
ข้อบัญญัติองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
ของ องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลท่ำชำ้ง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ 
****************** 

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2560  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ตั้งจ่ายเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น
26,000,000.-  บาท  (ยี่สิบหกล้านบาทถ้วน)  โดยจ าแนกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป 11,610,700.00 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,214,700.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 396,000.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 6,389,700.00 
    แผนงานการศึกษา 3,136,700.00 
    แผนงานสาธารณสุข 250,000.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 50,000.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 2,033,000.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 750,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 1,044,000.00 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 1,044,000.00 
    แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 6,955,600.00 
    งบกลาง 6,955,600.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 26,000,000.00 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  700,000.-  บาท ดังนี้ 
งบ ยอดรวม 

งบกลาง - 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  - 
งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  700,000.00 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)  - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรำยจ่ำย 700,000.00 
 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

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

 

(ลงนาม) 

(นายบุญส่ง  เซียงหนู) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

อนุมัติ 

(ลงนาม) 
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ประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น 26,000,000.- บำท  แยกเป็น 
รำยได้จัดเก็บเอง 
1.  หมวดภำษีอำกร 

 
ตั้งไวร้วม 

 
505,000.- 

 
บำท 

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 460,000.- บาท 

1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 35,000.- บาท 

1.3 ภาษีป้าย 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 10,000.- บาท 

2.  หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต ตั้งไว้รวม 60,000.- บำท 
2.1 ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ คำดว่ำจะจัดเก็บได้ 
จ านวน 1,000.- บาท 

2.2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 5,000.- บาท 

2.3 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหารใน
อาคารหรือสถานที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 1,000.- บาท 

2.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

2.5 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

2.6 ค่าปรับเกี่ยวกับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงของปีที่ล่วงมำ 

2.7 ค่าปรับการผิดสัญญา 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

จ านวน 
 

1,000.- 
 

10,000.- 
 

3,000.- 
 

10,000.- 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

2.8 ค่าปรับอ่ืนๆ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 8,000.- บาท 

2.9 ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

2.10 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 
 

จ านวน 

9,000.- 
 

5,000.- 

บาท 
 

บาท 

2.11 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 1,000.- บาท 

2.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 1,000.- บาท 

2.13 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 5,000.- บาท 
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3.  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน ตั้งไว้รวม 200,000.- บำท 
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 
จ านวน 200,000.- บาท 

4.  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ รวม - บำท 
4.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้โดยพิจำรณำจำกรำยรับของปีที่ล่วงมำ 
จ านวน - บาท 

5.  หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด ตั้งไว้รวม 25,000.- บำท 
5.1 ค่าขายแบบแปลน 

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 
จ านวน 10,000.- บาท 

5.2 ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 5,000.- บาท 

5.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 10,000.- บาท 

6. หมวดรำยได้จำกทุน ตั้งไว้รวม - บำท 
6.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้เท่ำกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 
จ านวน - บาท 

 
รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. หมวดภำษีจัดสรร 

 
ตั้งไว้รวม 

 
14,179,300.- 

 
บำท 

7.1 ภาษีรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

7.2 ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 
 

จ านวน 

500,000.- 
 

9,009,300.- 

บาท 
 

บาท 

7.3 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 1,500,000.- บาท 

7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 80,000.- บาท 

7.5 ภาษีสุรา 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 600,000.- บาท 

7.6 ภาษีสรรพสามิต 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับท่ีรับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 1,800,000.- บาท 

7.7 ค่าธรรมเนียมป่าไม้ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 10,000.- บาท 
 

7.8 ค่าภาคหลวงแร่ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

7.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 
 

จ านวน 

50,000.- 
 

30,000.- 

บาท 
 

บาท 

7.10 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 600,000.- บาท 

7.11 ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ คำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

จ านวน - บาท 
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รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดเงินอุดหนุน 
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
ตั้งไวร้วม 

 
11,030,700.00 

 
บำท 

8.1 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 11,030,700.00 บาท 

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว๒๙๘๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐ เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทัว่ไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  26,000,000.- บำท  แยกเป็น 
 

แผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) 
งบประมำณตั้งไว้  11,214,700.-  บำท 

 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนบริหำรทั่วไป (00111) ตั้งไวร้วม 9,059,000.- บำท 
งบบุคลำกร (520000) ตั้งไวร้วม 5,800,800.- บำท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) (521000) ตั้งไวร้วม 2,225,520.- บำท 
1.  ประเภทเงินเดือนนำยก/รองนำยก (210100) ตั้งไวจ้ ำนวน 514,080.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ นายก อบต.  เดือนละ 20,400.- บาท และรองนายก อบต. จ านวน 2 
ต าแหน่ง เดือนละ 11,220.- บาท   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
2.  ประเภทเงินค่ำตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก (210200) ตั้งไวจ้ ำนวน 42,120.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่  นายก อบต.  เดือนละ 1,750.- บาท และรองนายก อบต. 
จ านวน 2 ต าแหน่ง เดือนละ 880.- บาท   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
3.  ประเภทเงินค่ำตอบแทนพิเศษนำยก/รองนำยก (210300) ตั้งไวจ้ ำนวน 42,120.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายก อบต. เดือนละ 1,750.- บาท และรองนายก อบต. จ านวน 2 
ต าแหน่ง อัตราเดือนละ 880.-บาท   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
4.  ประเภทเงินค่ำตอบแทนเลขำนุกำร (210400) ตั้งไวจ้ ำนวน 86,400.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ เลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,200.- บาท   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
5.  ประเภทเงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ (210600) ตั้งไวจ้ ำนวน 1,540,800.- บำท 

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 

ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) ตั้งไวร้วม 3,575,280.- บำท 
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงำน (220100) ตั้งไวจ้ ำนวน 2,538,600.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ ส านักงานปลัด อบต. จ านวน 8 อัตรา  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ 
2.  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำน (220200) ตั้งไวจ้ ำนวน 84,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ได้แก่ เงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ ค่าครองชีพชั่วคราว ค่าตอบแทนรายเดือนปลัด อบต.
ให้แก่ข้าราชการ ส านักงานปลัด อบต. จ านวน 8 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
3.  ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง (220300) ตั้งไวจ้ ำนวน 126,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของสายงานบริหารตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
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4.  ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) ตั้งไวจ้ ำนวน 775,380.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 

อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
5. ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700) ตั้งไวจ้ ำนวน 51,300.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ 
 
งบด ำเนินกำร  (530000) ตั้งไวร้วม 2,487,200.- บำท 
หมวดค่ำตอบแทน (531000) ตั้งไวร้วม 360,800.- บำท 
1.  ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (310100) 
 ตั้งไวจ้ ำนวน 200,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ  
เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
2.  ประเภทค่ำเบี้ยประชุม (310200) ตั้งไวจ้ ำนวน 10,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ และค่าเบี้ยประชุมอ่ืน ๆ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   
3.  ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) ตั้งไวจ้ ำนวน 10,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
4.  ประเภทเงินค่ำเช่ำบ้ำน (310400) ตั้งไวจ้ ำนวน 100,800.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
5.  ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500) ตั้งไวจ้ ำนวน 40,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และผู้บริหาร  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไวร้วม 1,311,400.- บำท 
1.  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) ตั้งไวจ้ ำนวน 486,400.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 108,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่ท าการ อบต. เวลากลางคืน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
(2) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำดอำคำรที่ท ำกำร อบต. ตั้งไวจ้ ำนวน 79,200.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารที่ท าการ อบต.  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
(3) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนต้อนรับผู้มำติดต่อรำชกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 79,200.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
(4) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนรำชกำรเพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ  

(เงินรำงวัลประจ ำปี) ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอ่ืน

เป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจ าปี)  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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(5) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆ ตั้งไวจ้ ำนวน 200,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่ง

ปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการ
รับใช้ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันและ
วารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน  หรือเอกสารที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ ติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ค่าจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค  ค่าจ้างเหมาจัดท าท าเนียบผู้บริหาร ค่าจ้างเหมาจัดท าบอร์ด
บุคลากร ค่าจ้างเหมาตกแต่งภายใน ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบปรับ
อากาศ ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบโทรศัพท์ส านักงาน ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
2.  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200) ตั้งไวจ้ ำนวน 10,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1)  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ตั้งจ่ำยจำกรำยได ้
(2)  ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุมสภำท้องถิ่น หรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่ไดร้ับกำรแต่งตั้งตำม

กฎหมำยหรือตำมระเบียบ หรือหนังสือสั่งกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 
เพ่ือเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม

ระเบียบหรือหนังสือสั่งการ หรือการประชุมระหว่าง อปท. หรือประชุมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกรำยได ้
3.  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น  (320300)  
 ตั้งไวจ้ ำนวน 715,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ตั้งไวจ้ ำนวน 200,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้ 

(4) ค่ำของขวัญ ของรำงวัล พวงมำลำ ช่อดอกไม้ ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม และค่า

พวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา ฯลฯ ส าหรับพิธีการวันส าคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสที่
จ าเป็น  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(5) โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ของคณะผู้บริหำร  พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และผู้น ำชุมชน  อบต.ท่ำช้ำง  ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2561 ตั้งไวจ้ ำนวน 300,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน อบต.ท่าช้าง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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(6) โครงกำรอบรมจริยธรรมของผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำง และสมำชิก อบต.  
  ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต.  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(7) โครงกำรกิจกรรม 5 ส ตั้งไวจ้ ำนวน 10,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม  5  ส  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

4.  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 
หมวดค่ำวัสดุ (533000) ตั้งไวร้วม 445,000.- บำท   
1.  ประเภทวัสดุส ำนักงำน (330100) ตั้งไวจ้ ำนวน 200,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทปพีวีซีแบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี 
สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ชอล์ก แปรงลบกระดาน ตรายาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ ตะแกรงวาง
เอกสาร ที่เหลาดินสอ ที่เจาะกระดาษ  น้ ายาลบค าผิด นาฬิกาตั้งหรือแขวน เครื่องค านวณเลข แผงกันห้อง
(Partition) เก้าอ้ีพลาสติกแบบมีพนักพิง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
2.  ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200) ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บาลาส ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
3.  ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (330300) ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 

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  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
4.  ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700) ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้กับยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปืน 
น้ ามันเบรก หัวเทียน ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจเลื่อน คีมล็อค 
ล็อคเกียร์ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
5.  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ก๊าส  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  ที่ใช้ในราชการ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
6.  ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิล  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน 
สี  ฟิล์มถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เมมโมรี่การ์ด  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
7.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก เมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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8.  ประเภทวัสดุอื่น ๆ (331700) ตั้งไวจ้ ำนวน 10,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ เช่น มิเตอร์น้ า –ไฟฟ้า  สมอเรือ  ตะแกรงกันสวะ  หัวเชื่อมแก๊ส  หัววาล์วเปิด-ปิด

แก๊ส  ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (534000) ตั้งไวร้วม 370,000.- บำท 
1.  ประเภทค่ำไฟฟ้ำ (340100) ตั้งไวจ้ ำนวน 275,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้  
2.  ประเภทค่ำน้ ำประปำ (340200) ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
3.  ประเภทค่ำโทรศัพท์ (340300) ตั้งไวจ้ ำนวน 10,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
4.  ประเภทค่ำไปรษณีย์  (340400)  ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
5.  ประเภทค่ำบริกำรทำงโทรคมนำคม (340500) ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  (Internet)  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
งบลงทุน  (540000) ตั้งไวร้วม 736,000.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไวร้วม 736,000.- บำท 
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100) ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 

(1) จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 
เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000.- บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

2.  ประเภทครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  (410300) ตั้งไว้จ ำนวน 650,000.- บำท 
(1) จัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ำยเรือ Outbord ขนำด 40 แรงม้ำ, เทรเลอร์ 

และอุปกรณ์ ตั้งไว้จ ำนวน 650,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ Outbord ขนาด 40 แรงม้า, เทรเลอร์และ

อุปกรณ ์จ านวน 1 ล า ๆ ละ 650,000.- บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
3.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  (410700) ตั้งไวจ้ ำนวน 47,000.- บำท 

(1) จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  ตั้งไว้จ ำนวน 24,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA  ขนาด 2,500 ANSI Lumens จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

24,000.- บาท  คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) จัดซื้อจอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ตั้งไวจ้ ำนวน 9,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จ านวน 1 จอ ๆ ละ 9,000.- บาท  

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) จัดซื้อกล้องถ่ำยภำพนิ่ง ระบบดิจิตอล ตั้งไวจ้ ำนวน 14,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 14,000.- บาท  

คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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4.  ประเภทครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  (410900) ตั้งไว้จ ำนวน 13,000.- บำท 
(1) จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำแบบเข็น ตั้งไว้จ ำนวน 13,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,000.- บาท  คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
5.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้จ ำนวน 21,000.- บำท 

(1) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนประมวลผล ตั้งไว้จ ำนวน 21,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 21 ,000.- บาท  

คุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 21 
เมษายน 2560  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
หมวดค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง    (542000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000) ตั้งไวร้วม 35,000.- บำท 
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไวร้วม 35,000.- บำท 
1.  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร (610200) ตั้งไวจ้ ำนวน 35,000.- บำท 

(1) อุดหนุนอ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไวจ้ ำนวน 35,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ระดับอ าเภอ และศูนย์บริการข้อมูลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด
นครราชสีมา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
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หน่วยงำน กองคลัง 
งำนบริหำรงำนคลัง (00113) ตั้งไว้รวม 2,155,700.- บำท 
งบบุคลำกร(520000) ตั้งไว้รวม 1,434,100.- บำท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) ตั้งไว้รวม 1,434,100.- บำท 
1.  ประเภทเงนิเดือนพนักงำน (220100) ตั้งไวจ้ ำนวน 1,232,680.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ  กองคลัง  จ านวน  4  อัตรา  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้
2.  ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง (220300) ตั้งไวจ้ ำนวน 42,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของสายงานบริหารตามระเบียบ ฯ ที่ก าหนดไว้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
3.  ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) ตั้งไวจ้ ำนวน 142,320.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  
1  อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
4.  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700) ตั้งไวจ้ ำนวน 17,100.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้

งบด ำเนินกำร  (530000) ตั้งไว้รวม 691,600.- บำท 
หมวดค่ำตอบแทน (531000) ตั้งไว้รวม 186,600.- บำท 
1.ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
2. ประเภทเงินค่ำเช่ำบ้ำน (310400) ตั้งไวจ้ ำนวน 141,600.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
3. ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500) ตั้งไวจ้ ำนวน 40,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรตาม
ระเบียบ ฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไว้รวม 430,000.- บำท 
1.ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ประเภทค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 10,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่า
นิติกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือเอกสารที่
จ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ ติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้องฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
2. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200) ตั้งไวจ้ ำนวน 10,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจนิเทศจากกรม/จังหวัด/อ าเภอ/ สตง. และต้อนรับผู้มาเยือน และเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการต่าง ๆ  ตั้งจ่ำยจำกรำยได ้
3. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)  
 ตั้งไวจ้ ำนวน 300,000.- บำท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ตั้งไวจ้ ำนวน 60,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก   

สภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 40,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(3) ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไวจ้ ำนวน 200,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

4. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งจ่ำยจำกเงิน

รำยได ้
หมวดค่ำวัสดุ (533000) ตั้งไว้รวม 70,000.- บำท 
1. ประเภทวัสดุส ำนักงำน (330100) ตั้งไวจ้ ำนวน 40,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
2.ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200) ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ บาลาสฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
3.ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  ฟิล์ม
ถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
4.ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิ้ล  แผงแป้นอักขระ  หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  
เมมโมรี่ชิป  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (534000) ตั้งไว้รวม 5,000.- บำท 
1.ประเภทค่ำไปรษณีย์  (340400)  ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
งบลงทุน  (540000) ตั้งไว้รวม 30,000.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้รวม 30,000.- บำท 
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100) ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 

(1) จัดซื้อตู้เก็บเอกสำรอเนกประสงค์ ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก บานเปิดทึบผสมบานเปิดกระจกเสริมลิ้นชักจัดเก็บ 5 ชั้น บานเปิดทึบ 2 ประตู 

ผสมบานเปิดกระจก 2 ประตู มือจับอลูมิเนียม จ านวน 4 หลัง ๆ ละ 7,500.- บาท ตามมาตรฐาน มอก. ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00120) 

งบประมำณตั้งไว้  396,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตั้งไวร้วม 396,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) ตั้งไวร้วม 180,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไวร้วม 120,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)  
  ตั้งไวจ้ ำนวน 120,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม อปพร. ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม อปพร. หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม OTOS (หนึ่งต ำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย) ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม ทบทวน และพัฒนาศักยภาพ OTOS หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน  การ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเยาวชน มีวินัยจราจรปฏิบัติตามกฎหมาย หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
อุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
หมวดค่ำวัสดุ (533000) ตั้งไวร้วม 60,000.- บำท 
1. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง (331600) ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
2.  ประเภทวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (330700)   ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  กรวยจราจร  แผงเหล็ก  กระจกโค้งมน  สัญญาณไฟกระพริบ  
สัญญาณไฟฉุกเฉิน  เสื้อสะท้อนแสง  กระบองไฟ  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
งบลงทุน  (540000) ตั้งไวร้วม 216,000.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์    (541000) ตั้งไวร้วม 216,000.- บำท 
1.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  (410600) ตั้งไวจ้ ำนวน 216,000.- บำท 

(1) จัดซื้อสัญญำณไฟกระพริบโซล่ำเซลล์ ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์  จ านวน  4  ต้น  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) จัดซื้อเครื่องรับส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์  ตั้งไวจ้ ำนวน 24,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องรับส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือติดตั้งในรถยนต์ส่วนกลาง 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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(3) จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดตั้งภำยนอกอำคำร (Outdoor 
Fixed Network Camera) ตั้งไว้จ ำนวน 44,000.- บำท 

เพ่ือจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor 
Fixed Network Camera) แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000.- บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(4) จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder) ตั้งไว้จ ำนวน 48,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 24,000.- บาท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนกำรศึกษำ 

งบประมำณตั้งไว้   3,136,700  บำท 
 

หน่วยงำน กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ ตั้งไว้รวม 2,052,400.- บำท 
งบบุคลำกร ตั้งไว้รวม 945,800.- บำท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ตั้งไว้รวม 945,800.- บำท 
1. ประเภทเงินเดือนพนักงำน ตั้งไว้จ ำนวน 783,800.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ จ านวน 3 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
2. ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง ตั้งไว้จ ำนวน 42,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของสายงานบริหารตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
3. ประเภทเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้จ ำนวน 108,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
4. ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง ตั้งไว้จ ำนวน 12,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
งบด ำเนินกำร ตั้งไว้รวม 614,200.- บำท 
หมวดค่ำตอบแทน ตั้งไว้รวม 5,000.- บำท 
1. ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) ตั้งไว้จ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
 
หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้รวม 422,200.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ตั้งไว้จ ำนวน 307,200.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่ำจ้ำงเหมำยำม ตั้งไว้จ ำนวน 108,000.- บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลากลางคืน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
(2) ค่ำจ้ำงเหมำแม่บ้ำน ตั้งไวจ้ ำนวน 79,200.- บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(3) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง  ๆ ตั้งไว้จ ำนวน 120,000.- บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ

เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือนหรือเอกสารที่จ าเป็น
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
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ติดตั้งระบบโทรศัพท์ส านักงาน  ค่าจ้างเหมา  ติดตั้งมุ้งลวด  ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน  ค่าจ้างเหมาทาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
2. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร (320200) ตั้งไว้จ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล และการประชุมต่างๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวกับการรับรอง  ตั้งจ่ำยจำกรำยได้ 
3. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)    
 ตั้งไว้จ ำนวน 90,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ ตั้งไว้จ ำนวน 40,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม  ฝึกอบรม  หรือสัมมนาของข้าราชการ  พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร  หรือ

ผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม  ฝึกอบรม  หรือสัมมนา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไว้จ ำนวน 40,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม  ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ของ
ข้าราชการ  พนักงานจ้างหรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม  ฝึกอบรม  หรือสัมมนา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้จ ำนวน 10,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆและ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็น  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
4. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน ตั้งไว้จ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
 
หมวดค่ำวัสดุ ตั้งไว้รวม 127,000.- บำท 
1. ประเภทวัสดุส ำนักงำน ตั้งไว้จ ำนวน 60,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม สมุดบัญชี เก้าอ้ี
พนักงาน  เก้าอ้ีพลาสติก โต๊ะพับอเนกประสงค์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ ตั้งไว้จ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ บาลาส ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
3. ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว ตั้งไว้จ ำนวน 15,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  แปรง  ไม้กวาด เข่ง  สบู่ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน ทิชชู แก้ว
กาแฟ ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อนส้อม แก้วน้ ารองจาน กระจกเงา ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
4. ประเภทวัสดุก่อสร้ำง ตั้งไว้จ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดิน ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย ยางส าเร็จรูป ท่อต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
5. ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ ตั้งไว้จ ำนวน 2,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  ฟิล์ม
ถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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6. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้จ ำนวน 15,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  

ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค  (540000) ตั้งไว้รวม 60,000.- บำท
ประเภทค่ำไฟฟ้ำ  (340100) ตั้งไว้จ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
ประเภทค่ำบริกำรทำงโทรคมนำคม  (340500) ตั้งไว้จ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการอินเตอร์เน็ต  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
งบลงทุน  (540000) ตั้งไว้รวม 492,400.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้รวม 72,400.- บำท 
1. ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100) ตั้งไว้จ ำนวน 14,400.- บำท 

(1) จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสำรอเนกประสงค์ ตั้งไว้จ ำนวน 14,400.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารอเนกประสงค์ จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 7,200.- บาท ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

2. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  (410600) ตั้งไว้จ ำนวน 58,000.- บำท 
(1) จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงที่ส ำหรับติดตั้งภำยในอำคำร (Indoor 

Fixed Network Camera) ตั้งไว้จ ำนวน 34,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed 

Network Camera) แบบที่ 1 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประจ าป ีพ.ศ. 2559 จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000.- บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder) ตั้งไว้จ ำนวน 24,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง

และคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2559 จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 24,000.- บาท  
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
หมวดค่ำที่ดินและก่อสร้ำง    (542000) ตั้งไว้รวม 420,000.- บำท 
ประเภทอำคำรต่ำงๆ ตั้งไว้จ ำนวน 420,000.- บำท 

(1) โครงกำรก่อสร้ำงรั้วและประตูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้จ ำนวน 250,000.- บำท 
 ด าเนินการดังนี้  ก่อสร้างรั้วคอนกรีต พร้อมประตูทางเข้า-ออก  ความยาว  33.5  เมตร  ตามแบบที่ 

อบต.ก าหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้จ ำนวน 80,000.- บำท 
 ด าเนินการดังนี้  ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตามแบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) ถมดินศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้จ ำนวน 90,000.- บำท 
 ด าเนินการดังนี้  ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กว้าง 39.00 เมตร  ยาว 4.80 เมตร  ตามแบบที่ อบต.

ก าหนด  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
งบเงินอุดหนุน(560000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
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งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ ตั้งไว้รวม 1,084,300.- บำท 

งบด ำเนินกำร ตั้งไว้รวม 636,300.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้รวม 311,200.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน 
 ตั้งไว้จ ำนวน 311,200.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ ตั้งไว้จ ำนวน 10,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  ค่าจัดซื้อของขวัญ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัด
กิจกรรม  ค่าของรางวัล  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำง ๆ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้จ ำนวน 10,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำก

เงินอุดหนุนทัว่ไป ฯ 
(3) โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น ตั้งไว้จ ำนวน 10,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดโครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

(4) ค่ำส่งเสริมศักยภำพกำรจัดกำรศึกษำ ตั้งไว้จ ำนวน 4,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษาสื่อสารเรียนรู้ ค่าอุปกรณ์
การศึกษา  ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ   

(5) โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ ตั้งไวจ้ ำนวน 277,200.- บำท 
 (5.1) ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไวจ้ ำนวน 205,800.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 245 วัน อัตราเด็กคน
ละ 20 บาท/วัน  จ านวน  42  คน   ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 (5.2)  ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้จ ำนวน 71,400.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราเด็กคนละ 1,700 บาท  

จ านวน  42  คน  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
หมวดค่ำวัสดุ ตั้งไว้รวม 325,100.- บำท 
1. ประเภทค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ตั้งไว้จ ำนวน 80,485.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 42 คน จัดสรรจ านวน 260 วัน 
อัตราคนละ  7.37  บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
2. ประเภทค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งไว้จ ำนวน 214,615.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ในพ้ืนที่ 2 โรงเรียน  จ านวน  112 คน จัดสรรจ านวน 260  วัน  อัตราคนละ  7.37  บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ฯ 
3. ประเภทวัสดุกำรศึกษำ ตั้งไว้จ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  เช่น  สื่อการเรียนการสอน  แบบพิมพ์  แบบเรียน  แผ่นกันกระแทก  เครื่อง
เล่นสนาม  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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งบเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 448,000.- บำท 
หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 448,000.- บำท 
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร ตั้งไว้จ ำนวน 448,000.- บำท 

(1)  อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ตั้งไว้จ ำนวน 448,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

จ านวน  2  โรงเรียน  จ านวน  112  คน  จัดสรร  จ านวน  200  วัน  อัตราเด็กคนละ  20  บาท/วัน  (จัดสรร  100%)    
ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนสำธำรณสุข (00220) 

งบประมำณตั้งไว้  250,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอ่ืน รวม 250,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) รวม 190,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) จ ำนวน 170,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300) 
 จ ำนวน 170,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน  จ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 70,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค

พิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
หมวดค่ำวัสดุ (533000) รวม 20,000.- บำท 
1. ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ แผ่นตรวจระดับน้ าตาลใน
เลือด  ชุดตรวจคัดกรองเบาหวาน น้ ายาต่าง ๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000) รวม 60,000.- บำท 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 60,000.- บำท 
1. ประเภทเอกชน จ ำนวน 60,000.- บำท 

(1) อุดหนุนกลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน  จ ำนวน 60,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 8 หมู่บ้าน ๆ ละ 7,500.- บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) 
งบประมำณตั้งไว้  50,000.-  บำท 

 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ รวม 50,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) รวม 50,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) จ ำนวน 50,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300) 
 จ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนนิงำนตำมโครงกำรบ้ำนท้องถิ่นประชำถิ่นประชำรัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์รำชันย์ 

รำชินี จ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชาถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ 

ราชินีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) 

งบประมำณตั้งไว้  2,033,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน กองช่ำง 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 1,083,000.- บำท 
งบบุคลำกร (520000) รวม 747,000.- บำท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) รวม 747,000.- บำท 
1. ประเภทเงินเดือนพนักงำน (220100) จ ำนวน 585,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ  กองช่าง  จ านวน  2  อัตรา  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้
2.  ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง  (220300) จ ำนวน 42,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของสายงานบริหารตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
3. ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220600) จ ำนวน 108,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  1  
อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
4. ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700) จ ำนวน 12,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้   
 
งบด ำเนินกำร  (530000)   รวม 336,000.- บำท 
หมวดค่ำตอบแทน (531000)   รวม 61,000.- บำท 
1. ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) จ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
2. ประเภทเงินค่ำเช่ำบ้ำน (310400) จ ำนวน 36,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนต าบล ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
3. ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500) จ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้
 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) รวม 200,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)  จ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร จ ำนวน 100,000.- บำท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าบริการรับใช้ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา 
ค่านิติกรรมต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารรายสัปดาห์หรือรายเดือน  หรือเอกสาร
ที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการ ติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต หรือเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
2. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300) 
 จ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นคา่ใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและสัมมนำ จ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 20,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า

พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
3. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
 
หมวดค่ำวัสดุ (533000) รวม 75,000.- บำท 
1. ประเภทวัสดุส ำนักงำน (330100) จ ำนวน 35,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบกระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม สมุดบัญชี ฯลฯ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
2. ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200) จ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ บาลาส ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
3. ประเภทวัสดุก่อสร้ำง (330600) จ ำนวน 10,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดิน ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย ยางส าเร็จรูป ท่อต่าง ๆ เทปวัดระยะ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
4. ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) จ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิล  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน 
สี  ฟิล์มถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
5. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) จ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิ้ล  แผงแป้นอักขระ  หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  
เมมโมรี่ชิป  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (534000) ไม่ได้ตั้งไว้ 

งบลงทุน  (540000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
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งำนไฟฟ้ำถนน (00242) ตั้งไวร้วม 900,000.- บำท 
งบลงทุน  (540000) ตั้งไวร้วม 800,000.- บำท 
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  (542000) ตั้งไวร้วม 800,000.- บำท 
1. ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค ตั้งไวร้วม 800,000.- บำท 

(1) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ต่อจำกซอยทรำยทอง ถึง ถนน รพช. หมู่ที่  2 บ้ำนโนนเลียบ  
งบประมำณตั้งไว ้ 100,000.-  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากซอยทรายทอง ถึง ถนน รพช. กว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 
0.15 เมตร  ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) โครงกำรปรับปรุงรำงระบำยน้ ำตัวยู กลำงหมู่บ้ำน หมู่ที่ 4 บ้ำนสำมแคว  งบประมำณตั้งไว้  
100,000.-  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ าตัวยู ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 30 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(3) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตัวยู คุ้มหนองบัวรี หมู่ที่ 5 บ้ำนหนองบัวรี  งบประมำณตั้งไว้  
100,000.-  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู ขนาด 0.60x0.60 เมตร ยาว 40 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. 
ก าหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปฯ 

(4) โครงกำรปรับปรุงระบบประปำหมู่บ้ำน หมู่ที่ 8 บ้ำนตะกุดขอน  งบประมำณตั้งไว้ 100,000.-  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปฯ 
(5) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตัวยู สำยบ้ำนใหม่ -ไทรงำม (ต่อจำกเดิม) หมู่ที่ 12 บ้ำนใหม่ 

งบประมำณตั้งไว้ 100,000.-  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู ขนาด 0.30x0.30 เมตร ยาว 58 เมตร ตามแบบแปลนที่อบต. 

ก าหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปฯ 
(6) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอย 2 บ้ำนผู้ใหญ่ตุ๊ หมู่ที่ 15 บ้ำนพิมำน งบประมำณตั้งไว้ 100,000.-  

บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านผู้ใหญ่ตุ๊ กว้าง 4 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ

แปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปฯ 
(7) โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. ซอยแยกศำลตำปู่ ถึงบ้ำนนำยประเทือง (ต่อจำกศำลตำปู่) หมู่ที่ 16 

บ้ำนโนนไม้แดงเหนือ  งบประมำณตั้งไว้ 100,000.-  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกศาลตาปู่ ถึงบ้านนายประเทือง (ต่อจากศาลตาปู่) กว้าง 3 เมตร  

ยาว  60  เมตร  หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(8) โครงกำรปรับปรุงสภำพพื้นที่บริเวณไทรงำมเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่ 12 บ้ำนใหม่  งบประมำณตั้งไว้  

100,000.-  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสภาพพ้ืนที่บริเวณไทรงามเฉลิมพระเกียรติ ตามแบบแปลนที่ อบต. ก าหนด ตั้งจ่ำยจำก

เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 100,000.- บำท 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 100,000.- บำท 
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  (610200) จ ำนวน 100,000.- บำท 

(1) อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค นครรำชสีมำ จ ำนวน 100,000.- บำท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะหรือการอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการไฟฟ้า ตามจุด

ที่ก าหนดในแบบแปลนและรายการ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
(1.1) หมู่ที่ 6 บ้านด่านท่าแดง แยกไปบ้านฝั่งตะคอง 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 34 

หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 50,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) รวม 50,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) จ ำนวน 50,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300) 
 จ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) โครงกำรรณรงค์และสนับสนุนกำรคัดแยกขยะ จ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์และสนับสนุนการคัดแยกขยะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งบประมำณตั้งไว้  750,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งไวร้วม 750,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) ตั้งไวร้วม 750,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไวร้วม 750,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)  
 ตั้งไวจ้ ำนวน 750,000.- บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

  ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม  ประชาสัมพันธ์  รณรงค์ หรือจัดนิทรรศการ การเสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการจัดท าโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  การจัด
ประชุมประชาคมแผนชุมชน โครงการพัฒนาผู้น าชุมชน โครงการ อบต.สัญจร  หรือจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชน  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ต้ังจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสังคม ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน หรือจัดให้มีสื่อในการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาชญากรรม  โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  การพนัน  การขยายตัวของธุรกิจบริการ
ทางเพศ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม และจัดซื้อวัสดุในการประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรืออ านวย

ความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมหรือกำรสนับสนุนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
  ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ฯ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร  การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(5) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชน ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ  การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้

ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  หรือค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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(6) โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงิน

อุดหนุนทั่วไป ฯ 
(7) โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทของประชำชน ตั้งไวจ้ ำนวน 300,000.- บำท 

ในกำรมีส่วนร่วมตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(8) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบาย คสช.  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(9) โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดอง ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 

และสมำนฉันท์ของคนในชำติ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชุมชน สร้างทัศนคติและ

จิตส านึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  ตามนโยบาย 
คสช.  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(10) โครงกำรปกป้องสถำบันส ำคัญของชำติ ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 

โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันส าคัญของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติและความ
สามัคคีของคนในชาต ิ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

(11) โครงกำรพัฒนำสตรีและครอบครัว ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าหรือสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชน และ

พัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การให้ความรู้เพ่ือการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพ้ืนที่  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
งบลงทุน  (540000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งบประมำณตั้งไว้  170,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งไว้รวม 20,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร ตั้งไว้รวม 20,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้รวม 20,000.- บำท 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น  
 ตั้งไว้จ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำง ๆ ตั้งไว้จ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
 
งบลงทุน ไม่ได้ตั้งไว้ 
งบเงินอุดหนุน ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งำนกีฬำและนันทนำกำร  ตั้งไว้รวม 150,000.- บำท 

งบด ำเนินกำร ตั้งไว้รวม 150,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย ตั้งไว้รวม 150,000.- บำท 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น    
 ตั้งไว้จ ำนวน 150,000.- บำท 

(1) โครงกำรแข่งขันกีฬำกับหน่วยงำนอ่ืน ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  เช่น  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน

กีฬา  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าชุดกีฬาเงินรางวัล  ถ้วยรางวัล  ฯลฯตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(2) โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด  “อบต.ท่ำช้ำงเกมส์” ตั้งไวจ้ ำนวน 130,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาค่าชุดกีฬา

ค่ากรรมการ  เงินรางวัล  ถ้วยรางวัล ฯลฯตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
หมวดค่ำวัสดุ (533000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งบลงทุน  (540000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนกำรเกษตร (00320) 

ตั้งงบประมำณไว้  1,044,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตั้งไวร้วม 894,000.- บำท 
งบบุคลำกร (520000) ตั้งไวร้วม 319,000.- บำท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) ตั้งไวร้วม 319,000.- บำท 
1. ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220600) ตั้งไวจ้ ำนวน 319,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จ าน วน  2  
อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
งบด ำเนินกำร  (530000)   ตั้งไวร้วม 473,000.- บำท 
หมวดค่ำตอบแทน (531000)   ตั้งไวร้วม 3,000.- บำท 
1. ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) ตั้งไวจ้ ำนวน 3,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไวร้วม 150,000.- บำท 
1.  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น  (320300)  
 ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) โครงกำรน้ ำคือชีวิต : ศำสตร์พระรำชำสู่แปลงเกษตรผสมผสำนประชำรัฐ  

  ตั้งไว้จ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการน้ าคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ 

หรือค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรระดับต าบล หรือค่าใช้จ่าย

อ่ืน  ๆ ที่เก่ียวข้อง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
2. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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หมวดค่ำวัสดุ (533000) รวม 70,000.- บำท 
1. ประเภทวัสดุกำรเกษตร  (331000) จ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เครื่องวัดปริมาณน้ าฝน สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช 
ปุ๋ย จอบ เสียม คราดสปริงเกอร์ สายยาง สายท่อส่งน้ า ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
2. ประเภทวัสดุก่อสร้ำง (330600) ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้กับสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า เช่น น้อต ตะปู ลวดสลิง ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 
3. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (330800) ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส าหรับงานสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า เช่น  น้ ามันจารบี  ฯลฯ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (534000) ตั้งไวร้วม 250,000.- บำท 

1.  ประเภทค่ำไฟฟ้ำ (340100) ตั้งไวจ้ ำนวน 250,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า 2 แห่ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 
งบลงทุน  (540000) ตั้งไว้รวม 102,000.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้รวม 102,000.- บำท 
1.  ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร  (410400) ตั้งไว้จ ำนวน 102,000.- บำท 

(1) จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ตั้งไว้จ ำนวน 59,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 59,000.- บาท  คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน

ครุภัณฑ ์ ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  ขนำดใบเลื่อย 25 นิ้ว ตั้งไว้จ ำนวน 25,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดใบเลื่อย 25 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน

ทั่วไป ฯ 
(3) จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  ขนำดใบเลื่อย 18 นิ้ว ตั้งไว้จ ำนวน 18,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดใบเลื่อย 18 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000.- บาท  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน

ทั่วไป ฯ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
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งำนอนุรักษ์แหล่งน้ ำและป่ำไม้ (00322) ตั้งไวร้วม 150,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000)   ตั้งไวร้วม 150,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไวร้วม 150,000.- บำท 
1.  ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น  (320300)  
 ตั้งไวจ้ ำนวน 150,000.- บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม

รำชกุมำรี ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(2) โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน  ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  

ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(3) โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ 

รัชกำลที่ 9 ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
(4) โครงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนงบกลำง (00410) 

ตั้งงบประมำณไว้  6,955,600.-  บำท 
 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนงบกลำง (00411) ตั้งไวร้วม 6,955,600.- บำท 
รำยจ่ำย (500000) ตั้งไวร้วม 6,955,600.- บำท 
หมวดงบกลำง (510000) ตั้งไวร้วม 6,955,600.- บำท 
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300) ตั้งไวจ้ ำนวน 77,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตั้งไวจ้ ำนวน 4,000,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 1,700,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพพิการ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
4. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  (110900) ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
5. ประเภทเงินส ำรองจ่ำย  (111000) ตั้งไวจ้ ำนวน 513,900.- บำท 

เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เช่น อุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ าป่าไหล
หลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  อัคคีภัย  ไฟป่า  หรือค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
6. ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน  (111100)   ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดจรำจร/คำ่ปรับตำมกฎหมำยจรำจรทำงบก ตั้งไวจ้ ำนวน 5,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าปรับตามกฎหมายจราจรทางบก  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
(2) เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ ตั้งไวจ้ ำนวน 60,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

7. ประเภทเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  (120100) ตั้งไวจ้ ำนวน 149,700.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยค านวณในอัตราร้อยละ 1 ของ

ประมาณการรายรับ โดยไม่รวมรายรับจากเงินอุดหนุน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
8. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร กิจกำรประปำ อบต.ท่ำช้ำง  
 ตั้งไวจ้ ำนวน 420,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา อบต.ท่าช้าง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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ส่วนที ่3 
 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรประปำ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

อ ำเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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รำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
 

ค ำแถลง 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 รำยรับจริง ประมำณกำร 
หมวดรำยได้ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
   ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 248,832.00 295,828.00 240,000.00 270,000.00 
   ค่าเช่ามาตรวัดน้ า - - - - 
   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
จากค่าตรวจ 

- - - - 

   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
จากค่าปรับ 

- - - - 

   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
จากค่าเบ็ดเตล็ด 

4,800.00 5,600.00 10,000.00 5,000.00 

   เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 420,000.00 

   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,597.07 2,035.49 - 5,000.00 
รวมรำยรับ 455,229.07 503,463.49 450,000.00 700,000.00 

 
รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
 

ค ำแถลง 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
    งบกลาง - - - - 
    งบบุคลากร - - - - 
    งบด าเนินงาน 349,449.58 317,685.22 450,000.00 450,000.00 
    งบลงทุน - 15,800.00 - - 
    งบรายจ่ายอื่น - - - - 
    งบเงินอุดหนุน - - - 250,000.00 

รวมรำยจ่ำย 349,449.58 333,485.22 450,000.00 700,000.00 
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รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
กิจกำรประปำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
  
 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  700,000.-  บำท  แยกเป็น 
 

ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า จ านวน 270,000.- บาท 
ค่าเช่ามาตรวัดน้ า จ านวน -       บาท 
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ จากค่าตรวจ จ านวน -       บาท 
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ จากค่าปรับ จ านวน -       บาท 
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ จากค่าเบ็ดเตล็ด จ านวน 5,000.- บาท 
เงินงบประมาณท่ัวไปช่วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ จ านวน 420,000.-บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 5,000.- บาท 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2561 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) 

ตั้งงบประมำณไว้  700,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน  กองช่ำง 
งำนกิจกำรประปำ (00332) ตั้งไวร้วม 700,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) ตั้งไวร้วม 450,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไวร้วม 179,600.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) ตั้งไวจ้ ำนวน 129,600.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับงานกิจการประปา  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจดมาตรวัดน้ า  ค่า
ติดตั้งประปา  ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
2. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

หมวดค่ำวัสดุ (533000) ตั้งไวร้วม 170,400.- บำท 
1. ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200) ตั้งไวจ้ ำนวน 5,400.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์ไฟ บาลาส ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได ้
2. ประเภทวัสดุก่อสร้ำง (330600) ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดิน ไม้ต่าง ๆ ปูน ทราย ยางส าเร็จรูป ท่อต่าง ๆ สายท่อส่งน้ า สายยาง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
3. ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์ ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม คลอรีน น้ ายาต่างๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
4. ประเภทวัสดุอื่น ๆ (331700) ตั้งไวจ้ ำนวน 45,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น  ๆ  เช่น  มิเตอร์  ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (534000) ตั้งไวร้วม 100,000.- บำท 
1.  ประเภทค่ำไฟฟ้ำ (340100) ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
งบลงทุน  (540000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งบเงินอุดหนุน (560000) รวม 250,000.- บำท 
หมวดเงินอุดหนุน รวม 250,000.- บำท 
1. ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  (610200) จ ำนวน 250,000.- บำท 

(1) อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค นครรำชสีมำ จ ำนวน 250,000.- บำท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจ าหน่ายขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ากิจการประปา ตามจุดที่ก าหนดในแบบ

แปลนและรายการ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 


