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ส่วนที ่1 
 
 
 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

อ ำเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

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. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 
1. สถำนะกำรคลัง 

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน

ดังนี้ 
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 34,482,856.58 บาท 
1.1.2 เงินสะสม 17,377,583.92 บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม 8,101,034.29 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.2561 (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561) 

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น  19,448,469.72 บาท  (สิบเก้าล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสอง-
สตางค์)  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร 560,122.92 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 12,297.00 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 201,727.44 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 97,730.00   บาท 
หมวดรายได้จากทุน - บาท 
หมวดภาษีจัดสรร 10,730,695.22 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 7,845,897.14 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์    -    บาท 
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(3) รายจ่ายจริง จ านวน 12,902,051.42 บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสองพันห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) 
ประกอบด้วย 

งบกลาง 4,107,040.50 บาท 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 5,963,245.00 บาท 
งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 2,301,965.92 บาท 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 199,800.00 บาท 
งบรายจ่ายอ่ืน  (หมวดรายจ่ายอ่ืน) - บาท 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 330,000.00 บาท 

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

 
3. งบเฉพำะกำร   

ประเภทกิจกำรประปำ กิจกำรประปำ  (ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2561) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีรายรับจริง 414,725.14 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทสิบสี่ -

สตางค์) รายจ่ายจริง 252,937.90 บาท  (สองแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) 
กู้เงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ จ านวน - บาท 
ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน - บาท 
ก าไรสุทธิ จ านวน - บาท 
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561 จ านวน 754,992.17 บาท 
ทรัพย์จ าน า จ านวน - บาท 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

2.1 รำยรับ 

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี 2560 

ประมำณกำร 
ปี 2561 

ประมำณกำร 
ปี 2562 

รำยได้จัดเก็บเอง 
    หมวดภาษีอากร 562,522.94 505,000.00 540,000.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 18,346.50 60,000.00 60,000.00 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200,615.46 200,000.00 200,000.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 3,077.05 25,000.00 25,000.00 
    หมวดรายได้จากทุน - - - 

รวมรำยได้ 784,561.95 790,000.00 825,000.00 
รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดภาษีจัดสรร 14,139,658.78 14,179,300.00 14,958,335.00 

รวมรำยได้ 14,139,658.78 14,179,300.00 14,958,335.00 
รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,290,818.47 11,030,700.00 11,216,665.00 
    หมวดเงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ - - - 

รวมรำยได้ 9,290,818.47 11,030,700.00 11,216,665.00 
รวมรำยรับทั้งสิ้น 24,215,039.20 26,000,000.00 27,000,000.00 

2.2 รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 

ปี 2560 
ประมำณกำร 

ปี 2561 
ประมำณกำร 

ปี 2562 
จ่ำยจำกงบประมำณ    
    งบกลาง 5,985,269.30 6,955,600.00 6,832,935.00 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว) 

7,716,172.89 9,246,700.00 9,314,100.00 

    งบด าเนินการ  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

3,347,298.76 6,778,300.00 7,657,765.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 2,677,850.00 2,376,400.00 2,735,200.00 
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) 569,968.24 643,300.00 460,000.00 
    งบเงินอุดหนุนก าหนดวัตถุประสงค์ - - - 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 20,296,559.19 26,000,000.00 27,000,000.00 
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ส่วนที ่2 
 

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

อ ำเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำชำ้ง 
อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 

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

หลักกำร 
 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 11,857,800.00 
    แผนงานบริหารทั่วไป 11,449,800.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 408,000.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 7,331,865.00 
    แผนงานการศึกษา 3,519,265.00 
    แผนงานสาธารณสุข 330,000.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 2,652,600.00 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 560,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 977,400.00 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 977,400.00 
    แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 6,832,935.00 
    แผนงานงบกลาง 6,832,935.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 27,000,000.00 

 

เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ที่ได้วางไว้ตาม
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 7 

(ร่ำง) 
ข้อบัญญัติองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

เรื่อง งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
ของ องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลท่ำชำ้ง 

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

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  
มาตรา  87  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2561  เป็นต้นไป 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ตั้งจ่ายเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น
27,000,000.-  บาท  (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)  โดยจ าแนกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
แผนงำน ยอดรวม 

ด้ำนบริหำรทั่วไป 11,857,800.00 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,449,800.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 408,000.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 7,331,865.00 
    แผนงานการศึกษา 3,519,265.00 
    แผนงานสาธารณสุข 330,000.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 2,652,600.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 560,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 170,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 977,400.00 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - 
    แผนงานการเกษตร 977,400.00 
    แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 6,832,935.00 
    งบกลาง 6,832,935.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 27,000,000.00 
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ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  740,000.-  บาท ดังนี้ 
งบ ยอดรวม 

งบกลาง - 
งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) - 
งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  740,000.00 
งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) - 
งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)  - 
งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) - 

รวมรำยจ่ำย 740,000.00 
 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

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

 

(ลงนาม) 
(นายบุญส่ง  เซียงหนู) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 

อนุมัต ิ

(ลงนาม) 
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ประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น 27,000,000.- บำท  แยกเป็น 
 

รำยได้จัดเก็บเอง 
1.  หมวดภำษีอำกร 

 
ตั้งไว้รวม 

 
540,000 

 
บำท 

     1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 500,000 บาท 

     1.2 ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 35,000 บาท 

     1.3 ภาษีป้าย   
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 5,000 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 ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

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 
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2.13 ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 5,000 บาท 

3.  หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน ตั้งไว้รวม 200,000 บำท 
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 
จ านวน 200,000 บาท 

4.  หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย ์ ตั้งไว้รวม - 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 
 - บาท 

 
รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. หมวดภำษีจัดสรร 

 
ตั้งไว้รวม 

 
14,958,335 

 
บำท 

7.1 ภาษีรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

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

จ านวน 
 

จ านวน 

600,000 
 

9,588,335 

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 - บาท 

7.6 ภาษีสรรพสามิต 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ 

จ านวน 2,500,000 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 
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7.11 ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ คำดว่ำจะจัดเก็บได้ 

จ านวน - บาท 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดเงินอุดหนุน 
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 
ตั้งไว้รวม 

 
11,216,665 

 
บำท 

8.1 เงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 11,216,665 บาท 
ค ำชี้แจง ประมำณกำรไว้ใกล้เคียงกับที่รับจริงของปีที่ล่วงมำ  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหำดไทยที่ มท 
0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนำยน 2561 เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  27,000,000.- บำท  แยกเป็น 
 

แผนงำนบริหำรทั่วไป (00110) 
งบประมำณตั้งไว้  11,449,800.-  บำท 

 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนบริหำรทั่วไป (00111) ตั้งไวร้วม 9,008,000.- บำท 
งบบุคลำกร (520000) ตั้งไว้รวม 5,599,100.- 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   ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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 3,373,580.- บำท 
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงำน (220100) ตั้งไวจ้ ำนวน 2,634,320.- 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 506,280.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 5 

อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
5. ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700) ตั้งไวจ้ ำนวน 22,980.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 5 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้ 
 
งบด ำเนินกำร  (530000) ตั้งไวร้วม 3,192,000.- บำท 
หมวดค่ำตอบแทน (531000) ตั้งไวร้วม 414,000.- บำท 
1.  ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (310100) 
 ตั้งไวจ้ ำนวน 200,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่าง ๆ  
เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ค่าตอบแทน อปพร. ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้
เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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 144,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
5.  ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500) ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และผู้บริหาร  ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรตามระเบียบฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไวร้วม 1,778,000.- บำท 
1.  ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) ตั้งไวจ้ ำนวน 488,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่ำจ้ำงบริกำรงำนรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 108,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการงานรักษาความปลอดภัยที่ท าการ อบต. เวลากลางคืน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
(2) ค่ำจ้ำงบริกำรงำนท ำควำมสะอำดอำคำรที่ท ำกำร อบต. ตั้งไวจ้ ำนวน 80,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นคา่จ้างบริการงานท าความสะอาดอาคารที่ท าการ อบต.  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  
(3) ค่ำจ้ำงบริกำรพนักงำนต้อนรับผู้มำติดต่อรำชกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 80,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการพนักงานต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้ 
(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 25,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1)  ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- 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 1,165,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง ตั้งไวจ้ ำนวน 500,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมนายกหรือสมาชิกสภา อบต.  ตั้งจ่ำยจำกเงนิรำยได้ 
(2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 300,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไป
อบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

(3) 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 

(4) โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี ด้ำน
เศรษฐกิจชุมชน คุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ ฯ พนักงำนส่วนต ำบล  พนักงำนจ้ำง  และ
ผู้น ำชุมชน  อบต.ท่ำชำ้ง  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 ตั้งไวจ้ ำนวน 300,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจชุมชน คุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชน  อบต.ท่าช้าง  ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.2562  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 

2561 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 7 ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(5) โครงกำรอบรมจริยธรรมของผู้บริหำร พนักงำน ลูกจ้ำง และสมำชิกสภำ อบต.  
  ตั้งไว้จ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมจริยธรรมของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อบต. เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเ จ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 94 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

(6) โครงกำรกิจกรรม 5 ส ตั้งไวจ้ ำนวน 10,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรม  5  ส เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 94 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
4.  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
หมวดค่ำวัสดุ (533000) ตั้งไวร้วม 630,000.- บำท 
1.  ประเภทวัสดุส ำนักงำน (330100) ตั้งไวจ้ ำนวน 250,000.- 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 10,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า 
สวิตซ์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ บาลาส ล าโพง ไมโครโฟน ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
3.  ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว (330300) ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- 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 50,000.- 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 150,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  ก๊าส  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันจารบี  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  ที่ใช้ในราชการ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
6.  ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ (331100) ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิล  ผ้าดิบ  กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน  
สี  ฟิล์มถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย เมมโมรี่การ์ด  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
7.  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400) ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  
หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  ตลับผงหมึก เมาส์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง  สายเคเบิล  แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เครื่องกระจายสัญญาณ  แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
8.  ประเภทวัสดุอื่น ๆ (331700) ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- 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 216,900.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไวร้วม 216,900.- บำท 
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100) ตั้งไวจ้ ำนวน 210,000.- บำท 

(1) จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ตั้งไวจ้ ำนวน 10,000.- บำท 
เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าโฟเมก้าสีขาว ขาโครเมียม ขนาด 60x120x75 ซม. จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 
1,000.- บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 7 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
  ตั้งไว้จ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
- ตราสัญลักษณ์ ขนาด 0.80 เมตร 
- พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด 1.00 เมตร 
- กรอบรูป ขนาด 2.10 x 3.20 เมตร 
- รูปภาพ ขนาด 2.60 x 1.30 เมตร 
- ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 2.00 x 0.40 เมตร 
- ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด 3.55 x 1.40 เมตร 
จ านวน 1 ซุ้มๆ ละ 100,000.- บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 7 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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(3) จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9  
  ตั้งไว้จ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
- ตราสัญลักษณ์ ขนาด 0.80 เมตร 
- พานพุ่มเงิน พุ่มทอง ขนาด 1.00 เมตร 
- กรอบรูป ขนาด 2.10 x 3.20 เมตร 
- รูปภาพ ขนาด 2.60 x 1.30 เมตร 
- ป้ายทรงพระเจริญ ขนาด 2.00 x 0.40 เมตร 
- ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาด 3.55 x 1.40 เมตร 

จ านวน 1 ซุ้มๆ ละ 100,000.- บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 
2559  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที ่8 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (411600) ตั้งไว้จ ำนวน 6,900.- บำท 

(1) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ตั้งไว้จ ำนวน 4,300.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300.- 
บาท   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 

พฤษภาคม 2561 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 8 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) ตั้งไว้จ ำนวน 2,600.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/นาท)ี จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600.- บาท   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาท ี(ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 

พฤษภาคม 2561 และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2559 
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ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 8 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 
หมวดค่ำที่ดินและส่ิงก่อสร้ำง    (542000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
หมวดเงินอุดหนุน ไม่ได้ตั้งไว้ 
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หน่วยงำน กองคลัง 
งำนบริหำรงำนคลัง ( 00113) ตั้งไว้รวม 2,441,800.- บำท 
งบบุคลำกร(520000) ตั้งไว้รวม 1,488,300.- บำท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) ตั้งไว้รวม 1,488,300.- บำท 
1.  ประเภทเงินเดือนพนักงำน (220100) จ ำนวน 1,286,880.- บำท 

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของสายงานบริหารตามระเบียบ ฯ ที่ก าหนดไว้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
3.  ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง (220600) จ ำนวน 138,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  ให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  
1  อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
4.  ประเภทเงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700) จ ำนวน 21,420.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้

งบด ำเนินกำร  (530000) ตั้งไว้รวม 767,000.- บำท 
หมวดค่ำตอบแทน (531000) ตั้งไว้รวม 212,000.- บำท 
1.ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) จ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
2. ประเภทเงินค่ำเช่ำบ้ำน (310400) จ ำนวน 162,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการ ตามสิทธิและระเบียบที่จะพึงเบิกจ่ายได้  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
3. ประเภทเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร (310500) จ ำนวน 45,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและผู้บริหาร  ที่มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตรตามระเบียบ ฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไว้รวม 480,000.- บำท 
1.ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) จ ำนวน 150,000.- บำท 

(1) ค่าจ้างบริการงานธุรการ  จ านวน  80,000.- บาท 
(2) จ้างบริการต่าง ๆ  จ านวน  70,000.- บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองคณะตรวจนิเทศจากกรม/จังหวัด/อ าเภอ/ สตง. และต้อนรับผู้มาเยือน และเพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการต่าง ๆ  ตั้งจ่ำยจำกรำยได ้
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3. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300) 
 จ ำนวน 300,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 100,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไป
อบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

(2) โครงกำรจัดท ำแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ ำนวน 200,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้ำที่ 93 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
4. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จ ำนวน 20,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
 
หมวดค่ำวัสดุ (533000) ตั้งไว้รวม 70,000.- บำท 
1. ประเภทวัสดุส ำนักงำน (330100) จ 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) จ ำนวน 5,000.- บำท 

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

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

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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งบลงทุน  (540000) ตั้งไว้รวม 186,500.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้รวม 186,500.- บำท 
1.  ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน  (410100) จ ำนวน 186,500.- บำท 

(1) จัดซื้อชั้นวำงเอกสำร จ ำนวน 92,500.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อชั้นวางเอกสาร ขนาด ก.120xล.50xส.216 ซม. (ชุดต้น)  จ านวน  5  ชุด ๆ ละ  5,000.- บาท ชั้น

วางเอกสาร ขนาด  ก.120xล.50xส.216 ซม. (ชุดต่อ)  จ านวน  15  ชุด ๆ ละ  4,500.- บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 8 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วน จ ำนวน 94,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  36,000  บีทียู ราคา

47,000.-  บาท  จ านวน 2  เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มกราคม 2561)  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู แบบแยกส่วน 
2) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน  40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก

โรงงานเดียวกัน 
5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่อง

ผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท าความสะอาดได้ 
- ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
- ชนิดติดผนัง 
ส าหรับชนิดตู้ต้ังพ้ืน เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีไม่มีระบบฟอกอากาศ 
6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงาน

แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 

- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ 

EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไม่เกิน 15 เมตร 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเตมิและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 8 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  (00120) 

งบประมำณตั้งไว้  408,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตั้งไวร้วม 408,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) ตั้งไวร้วม 140,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไวร้วม 80,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)  
  ตั้งไวจ้ ำนวน 80,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) โครงกำรฝึกอบรม และฝึกทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน(อปพร.)  

  ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรม และฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือน (อปพร.) หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 11 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) โครงกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน การอบรม 

รณรงค์ หรือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีวินัยจราจรปฏบิัติตามกฎหมาย หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลส าคัญต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 11 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
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 
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งบลงทุน  (540000) ตั้งไวร้วม 268,000.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์    (541000) ตั้งไวร้วม 268,000.- บำท 
1.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  (410600) ตั้งไวจ้ ำนวน 238,000.- บำท 

(1) จัดซื้อสัญญำณไฟกระพริบโซล่ำเซลล์ ตั้งไว้จ ำนวน 100,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซลล์  จ านวน  4  ต้น   
ข้อก าหนดทั่วไป 
เป็นไฟกระพริบที่มีแหล่งก าเนิดพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งต้องสามารถท างานได้ตลอดทั้งเวลา

กลางวันและกลางคืน ติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ทั้งในสภาวะอากาศปกติ และสภาวะอากาศปิด 
องค์ประกอบของโครงสร้าง 
1. เสาเป็นเสาเหล็กกลมสีด า โดยเสามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4 นิ้ว และมีความหนาของเนื้อวัสดุ

ไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร เช่นเดียวกับเสาไฟสัญญาณจราจร 
2. เสาและองค์ประกอบต่าง ๆ ต้องท าจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิมและทนทานต่อสภาพอากาศ ไม่เกิดการขีดจาง

หรือเปลี่ยนสี 
3. ต้องมีกระบังไฟติดประกอบกับตัวดวงโคม เพ่ือใช้บังแสงในเวลากลางวันและเพ่ือรวมแสงในเวลากลางคืน 

เช่นเดียวกับดวงโคมของไฟสัญญาณจราจร 
คุณสมบัติของวัสดุและจานแสง 

- หลอดสัญญาณไฟชนิด LEDs จะต้องเป็นชนิดความเข้มส่องสว่างสูง (Luminous Intensity)  และ
ออกแบบมาส าหรับใช้งานไฟสัญญาณจราจรเท่านั้น หลอด LEDs  จะต้องเปล่งสีตามที่ต้องการโดยตรง 
เมื่อเป็นไฟสีแสงต้องใช้หลอด LEDs  สีแดง  เมื่อเป็นไฟสีเหลืองต้องใช้หลอด LEDs สีเหลอืง อายุการใช้
งานของหลอด LEDs ต้องไม่น้อยกว่า  100,000  ชั่วโมง 

- การกระพริบของหลอด LEDs ต้องกระพริบเป็นจังหวะเดียวกันทุกหลอด และมีจังหวะการกระพริบได้
จ านวน  50-60 ครั้งต่อนาที 

- ดวงโคม  ต้องใช้หลอด LEDs ขนาด  3  มิลลิเมตร  ชนิดความเข้มส่องสว่างสูงจ านวนไม่น้อยกว่า  150  
หลอด 

- แบตเตอรี่ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 V. 12 Ah 
- แผงโซล่าเซลล์มีขนาดไม่น้อยกว่า  5  วัตต์ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 

เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มกราคม 2561) ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 8 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) จัดซื้อเครื่องรับส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์  ตั้งไว้จ ำนวน 24,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อเครื่องรับส่ง ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือติดตั้งในรถยนต์

ส่วนกลาง  
คุณลักษณะ 
-  ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์  ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มกราคม 2561)  และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 9 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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(3) จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย แบบมุมมองคงท่ีส ำหรับติดตั้งภำยนอกอำคำร ส ำหรับใช้
ในงำนรักษำ ควำมปลอดภัยทั่วไป ตั้งไว้จ ำนวน 66,000.- บำท 

เพ่ือจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงาน
รักษา ความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,000.- บาท   

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second) 
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวัน

และกลางคืนโดยอัตโนมัติ 
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 

ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว 
– มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร 
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 

Dynamic Range) ได ้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถท างาน

ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ 
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือ

ดีกว่า 
– สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็น

อย่างน้อย 
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card 
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ

แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560 และ

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 9 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(4) จัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder) ตั้งไว้จ ำนวน 48,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 

24,000.- บาท        
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
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- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า 
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย กว่า 1 

ช่อง 
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพ่ือแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel 

หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel 
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้เป็นอย่างน้อย 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุ

รวมไม่น้อยกว่า 8 TB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบ

แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต 
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้ 
– ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจ าปี พ.ศ. 2560  

และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ปรำกฏใน
แผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 9 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ฯ 
 
2.ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน ตั้งไว้จ ำนวน 30,000.- บำท 

(1) จัดซื้อแผงสัญญำณไฟสำมเหลี่ยมชนิดล้อเลื่อน ตั้งไว้จ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจัดซื้อแผงสัญญาณไฟสามเหลี่ยมชนิดล้อเลื่อน ใช้ไฟ DC ขนาด 12 V หรือไฟ AC ขนาด 220 V พร้อม

พิมพ์ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง ป้ายวงกลมหยุดตรวจสะท้อนแสง ความสูง 156 ซม. กว้าง 
100 ซม. ไฟหมุนขนาด 4.8 นิ้ว 10 วัตต์ ไฟนีออน ขนาด 36 วัตต์ ด้านละ 1 หลอด โครงเหล็กพ่นด้วยสีอคิริค ขาว
ตัดแดง แผ่นป้ายหยุดตรวจ ขนาด 45x45 ซม. ติดสัญลักษณ์หยุดตรวจด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง 3M แผ่นเหล็กใส่
ชื่อหน่วยงานขนาด 73x15 ซม. สายไฟยาว 10 เมตร ล้อขนาด 8 นิ้ว 4 ล้อ สามารถสั่งท าได้ทั้งไฟบ้าน หรือ ไฟ
แบตเตอรี่ หรือได้ทั้ง 2 ระบบ จ านวน 2 แผง ๆ ละ 15,000.- บาท เป็นเงิน  30,000.-  บาท เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559   ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ปรับปรุงเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 9 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนกำรศึกษำ 

งบประมำณตั้งไว้   3,519,265  บำท 
 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 

 
ตั้งไว้รวม 2,398,900 บำท 

งบบุคลำกร 
 

ตั้งไว้รวม 1,098,300 บำท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 

 
ตั้งไว้รวม 1,098,300 บำท 

ประเภทเงินเดือนพนักงำน) 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 771,120 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการ    จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

   ประเภทเงินประจ ำต ำแหน่ง 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 42,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของสายงานบริหารตาม
ระเบียบฯ   ที่ก าหนดไว้ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

   ประเภทเงินค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 257,280 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 
2 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 

 

 

 ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 27,900 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 2 อัตรา
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   

 

   
   

   
   

   งบด ำเนินกำร   
 

ตั้งไว้รวม 723,400 บำท 
หมวดค่ำตอบแทน   

 
ตั้งไว้รวม 5,000 บำท 

ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 
(310300)  

ตั้งไว้จ ำนวน 5,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 

    
  

   หมวดค่ำใช้สอย 
 

ตั้งไว้รวม 531,400 บำท 
ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร 

 
ตั้งไว้จ ำนวน 386,400 บำท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

  
 

 
(1) ค่ำจ้ำงบริกำรงำนรักษำควำมปลอดภัย 

 
ตั้งไวจ้ ำนวน 108,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการงานดูแลรักษาความปลอดภัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เวลากลางคืนตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   

 
 

(2)  ค่ำจ้ำงบริกำรงำนรักษำควำมสะอำด 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 79,200 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการงานดูแลรักษาความสะอาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้   

 
 

(3) ค่ำจ้ำงบริกำรงำนดูแลเดก็ 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 79,200 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างบริการงานดูแลเด็ก  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ 

    (4) ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรต่ำง ๆ 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 120,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือค่าซักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าบริการ
รับใช้ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารับหนังสือพิมพ์รายวัน
และวารสารรายสัปดาห์หรือ  รายเดือนหรือเอกสารที่
จ าเป็นเพือ่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ค่าจ้างเหมาติดตั้ง  
ระบบอินเตอร์เน็ต  ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบ โทรศัพท์ส านักงาน  ค่าจ้างเหมา  
ติดตั้งมุ้งลวด  ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน  ค่าจ้างเหมาทาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 

   
 

  
   ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร 

 
ตั้งไว้จ ำนวน 5,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองต้อนรับบุคคล หรือ
คณะบุคคล  และการประชุมต่างๆ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม
ต่างๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับการรับรอง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 

         
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่น   

ตั้งไว้จ ำนวน 120,000 บำท 

 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

 
   (1)    ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

 
ตั้งไว้จ ำนวน 110,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ฝึกอบรม 
หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือ
สัมมนา  ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
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หรือไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้ าราชการ 
พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับ
ค าสั่ งให้ ไปอบรม ฝึ กอบรม หรือสัมมนา ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 56   ตั้ง
จ่ำยจำกเงินรำยได ้

(2)    ค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก  

ตั้งไว้จ ำนวน 10,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้ำ 
50 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 

   
   

   ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 20,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่า
บ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได้ 

 

   หมวดค่ำวัสดุ 
 

ตั้งไว้รวม 127,000 บำท 
ประเภทวัสดุส ำนักงำน 

 
ตั้งไว้จ ำนวน 60,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเป๊ก เข็ม
หมุด เทป กระดาษคาร์บอน กระดาษไข น้ ายาลบ
กระดาษไข  ลวดเย็บกระดาษ  กาว  แฟ้ม สมุดบัญชี 
เก้าอ้ีพนักงาน เก้าอ้ีพลาสติก โต๊ะพับอเนกประสงค์  ฯลฯ  
ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 

     
  

   ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 5,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น หลอดไฟ 
สายไฟ สวิตซ์ไฟ บาลาส ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้ 

 

   
   

   ประเภทวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 15,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น  แปรง  ไม้
กวาด เข่ง  สบู่ผงซักฟอก น้ ายาล้างจาน ทิชชู แก้วกาแฟ 
ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม  ช้อนส้อมแก้วน้ ารองจาน กระจกเงา 
ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 

   
   

   ประเภทวัสดุก่อสร้ำง 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 30,000 บำท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าดิน ไม้ อิฐ หิน ปูน ทราย ยางส าเร็จรูป 
ท่อต่าง ๆ ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้  

   
   

   ประเภทวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 2,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ผ้าดิบ  
กระดานอัด  กระดาษเขียนโปสเตอร์  พู่กัน สี  ฟิล์ม
ถ่ายรูป  รูปที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้ 

 

   
   

   ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 15,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นหรือจาน
บันทึกข้อมูล  เทปบันทึกข้อมูล  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์  
ตลับหมึกเมาส์  แผ่นกรองแสง  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 

   
   

   หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 
 

ตั้งไว้รวม 60,000 บำท 
ประเภทค่ำไฟฟ้ำ 

 
ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ำย
จำกเงินรำยได้  

   
   

   ประเภทค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 30,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบบริการ
อินเตอร์เน็ต  ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 

         
งบลงทุน   

 
ตั้งไว้รวม 577,200 บำท 

หมวดค่ำครุภัณฑ์     
 

ตั้งไว้รวม 138,300 บำท 
ประเภทครุภัณฑ์ส ำนักงำน   

 
ตั้งไว้จ ำนวน 138,300 บำท 

 

(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร์  All In One   ส ำหรับ
ส ำนักงำน  

ตั้งไว้จ ำนวน 34,000 บำท 

 

    เพ่ื อจั ดซื้ อคอมพิวเตอร์   All In One   ส าหรับ
ส านักงาน  จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000  บาท      

 
  คุณลักษณะพื้นฐำน 

    

 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core)     

 

หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐาน     

 
ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz  จ านวน 1  หน่วย 
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 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ 
Cache Memory     

 
ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 

    

 

  -  มีหน่วยความจ าหลัก  (RAM)  ชนิด DDR4  หรือ
ดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า  4  GM     

 

  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive)  ชนิด  SATA  
หรือดีกว่า  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1  TB  หรือ  ชนิด  
Solid State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  120  GB  
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 

    

 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB  2.0  หรือ
ดีกว่า  ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง     

 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

    

 

  - มีจอภาพในตัว  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  21  นิ้ว  
ความละเอียดแบบ  FHD  (1920 x 1080)     

 

  - สามารถใช้งาน  Wi-Fi  (IEEE  802.11b, g, n, ac) 
และ  Bluetooth 
    เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 1  แ ล ะ เป็ น ไป ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ ปี 
ปรับปรุงเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 9 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

    

 
     

 

 (2) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขำวด ำ  

ตั้งไว้จ ำนวน 9,000 บำท 

 

     เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขาวด า  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 9,000.- 
บาท  

    

 
  คุณลักษณะพื้นฐำน 

    

 

  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น  Printer, Copier, 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน     

 

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  600 x 600  
dpi     

 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อ
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นาท ี (ppm) 

 

  - มีหน่วยความจ า  (Memory)  ขนาดไม่น้อยกว่า  128  
MB     

 
  - สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  ได้ 

    

 

  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด  ไม่น้อยกว่า  
1,200 x 1,200  dpi     

 

  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  (Auto  Document 
Feed)     

 
  - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ 

    

 
  - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  ส าเนา 

    

 
  - สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์ 

    

 

  - มีช่องเชื่อมต่อ  (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือ
ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง     

 

  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface)  
แบบ 10/100  Base-T  หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  
1  ช่อง 

    

 
  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 

    

 
  -สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom 

    

 

     เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 และเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
ปรับปรุงเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 9 ต้ัง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

    

 

(3) จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer)  

ตั้งไว้จ ำนวน 4,300 บำท 

 

     เพ่ือจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300.- บาท   

   
 

  คุณลักษณะพื้นฐำน 
 

   

 

  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  

   

 

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 
1,200  dpi  

   

 

  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า  20  
หน้าต่อนาที  (ppm)  หรือ 8.8  ภาพต่อนาที  (ipm)  

   

 

  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า  10  หน้าต่อ
นาท ี (ppm)  หรือ 4.5  ภาพต่อนาที  (ipm)  
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  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface)  แบบ  USB  2.0  หรือ
ดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง  

   
 

  - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  50  แผ่น 
 

   
 

  -สามารถใช้ได้กับ  A4, Letter, Legal  และ  Custom 
 

   

 

     เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 23 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 1  แ ล ะ เป็ น ไป ต า ม ห นั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ ปี 
ปรับปรุงเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 9 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 

   
 

  
   

 
(4) จัดซื้อเครื่องเล่นส ำหรับเด็ก  

 
ตั้งไว้จ ำนวน 50,000 บำท 

 

            เพ่ือจัดซื้อเครื่องเล่นส าหรับเด็ก  สไลเดอร์ 
พลาสติก เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และเป็นไปตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้ำ 50 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

    

 
     

 
 (5) จัดซื้อโต๊ะท ำงำน   

 
ตั้งไว้จ ำนวน 9,000 บำท 

 

     เพ่ือจัดซื้อโต๊ะท างาน ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 
ซม. สูง  75 ซม.  จ านวน  2  ตัว ๆ 4,500  บาท         
     เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2561-2564) หน้ำ 9 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

    

 
(6) จัดซื้อเก้ำอ้ี   

 
ตั้งไว้จ ำนวน 5,000 บำท 

 

     เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ี  แบบมีพนักพิง  ปรับระดับสูงต่ าด้วย
ระบบโช๊ค  จ านวน  2  ตัว ๆ ละ  2,500  บาท เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
มิถุนายน 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 10 ต้ัง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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 (7) จัดซื้อตู้ล็อกเกอร์  18  ช่อง   

 
ตั้งไว้จ ำนวน 16,000 บำท 

 

     เพ่ือจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์  18  ช่อง มีมือจับชนิดฝังผนัง 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
จ านวน  2  ตู้ ๆ ละ 8,000 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  
ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 
1 (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 10 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ฯ 

    

 
     

 
(8) จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน  

 
ตั้งไว้จ ำนวน 11,000 บำท 

 

     เพ่ือจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่น
ชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 
บาท เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
สี่ปี ปรับปรุงเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561-2564) หน้ำ 
10 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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   หมวดค่ำที่ดินและก่อสร้ำง    

 
ตั้งไว้รวม 438,900 บำท 

ประเภทอำคำรต่ำงๆ 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 438,900 บำท 
(1)     โครงกำรก่อสร้ำงรั้วและประตูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 
ตั้งไว้จ ำนวน 250,000 บำท 

 

เพ่ือด าเนินการดังนี้  ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด สูง 1.70 เมตร ยาว 33 เมตร พร้อมประตูทางเข้า-
ออก  ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564)  หน้ำ 56 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

  

  (2)   โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 80,000 บำท 

 

เพ่ือด าเนินการดังนี้  ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรำกฏ
ในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้ำ 56 ต้ัง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 

   
   

 
  (3)    ถมดินศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 
ตั้งไว้จ ำนวน 90,000 บำท 

 

เพ่ือด าเนินการดังนี้  ถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ความ
ยาว 39.00 เมตร  กว้าง 4.80 เมตร  ตามแบบที่ อบต.
ก าหนด เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่ วนต าบล พ .ศ .2537  ปรำกฏใน
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้ำ 56 ตั้ง
จ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 

   (4)   ค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบ 
 ตั้งไว้จ ำนวน 18,900 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ   จ้างควบคุมงาน ที่จ่าย
ให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

 
 

       
งบเงินอุดหนุน 

 
   หมวดเงินอุดหนุน 

 
ไม่ได้ตั้งไว้ 
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งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ  
 

ตั้งไว้รวม 1,120,695 บำท 
งบด ำเนินกำร   

 
ตั้งไว้รวม 660,365 บำท 

หมวดค่ำใช้สอย 
 

ตั้งไว้รวม 350,600 บำท 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจ่ำยหมวดอื่นๆ  

ตั้งไว้จ ำนวน 350,600 บำท 

 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

 
   (1)     โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 

 
ตั้งไว้จ ำนวน 30,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  เช่น  
ค่าจัดซื้อของขวัญวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม  ค่า
ของรางวัล  หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564)  หน้ำ 50 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป 
ฯ 

 

   (2)    ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมในวันส ำคัญต่ำงๆ  
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  

ตั้งไว้จ ำนวน  40,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ค่าวัสดุ อุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ปรำกฏแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  
หน้ำ 50 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 

 

  (3)    โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 10,000 บาท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดโครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ที่ เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 
2557  ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-
2564)  หน้ำ 52 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

  

  
 

   
  (4)    โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

 
ตั้งไว้จ ำนวน 270,600 บำท 

(4.1) ค่ำอำหำรกลำงวันศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 
ตั้งไว้จ ำนวน 200,900 บำท 
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เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 245 วัน อัตราเด็กคนละ 20 
บาท/วัน  จ านวน  41  คน  ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้ำ 50 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 
 

 

   (4.2) ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 69,700 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการจัดการเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราเด็กคนละ 1,700 บาท  จ านวน  
41  คน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  ปรำกฎในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564)  หน้ำ 50 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 

   
   

   หมวดค่ำวัสดุ 
 

ตั้งไว้รวม 309,765 บำท 
ประเภทค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 

 
ตั้งไว้จ ำนวน 78,564 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 41 คน จัดสรรจ านวน 260 วัน 
อัตราคนละ  7.37  บาท ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ปรากฏแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้ำ 54 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

 

   
   

   ประเภทค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 201,201 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
ในพ้ืนที่ 2 โรงเรียน  จ านวน  105 คน จัดสรรจ านวน 
260  วัน  อัตราคนละ  7.37  บาท ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  ปรำกฏแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  หน้ำ 54 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

 

   ประเภทวัสดุกำรศึกษำ 
 

ตั้งไว้จ ำนวน 30,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา  เช่น  สื่อการเรียนการ
สอน  แบบพิมพ์  แบบเรียน  แผ่นกันกระแทก  เครื่อง
เล่นสนาม  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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งบเงินอุดหนุน   
 

ตั้งไว้รวม 460,000 บำท 
หมวดเงินอุดหนุน 

 
ตั้งไว้รวม 460,000 บำท 

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร                                                
 

ตั้งไว้จ ำนวน 460,000 บำท 
      (1.) อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

ตั้งไว้จ ำนวน 460,000 บำท 

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จ านวน  2  โรงเรียน จ านวน  115 คน จัดสรรจ านวน  
200  วัน อัตราเด็กคนละ 20  บาท/วัน   (จัดสรร  
100%) ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564)  หน้ำ 53 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนสำธำรณสุข (00220) 

งบประมำณตั้งไว้  330,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนบริกำรสำธำรณสุขและสำธำรณสุขอ่ืน รวม 330,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) รวม 330,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) จ ำนวน 310,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300) 
 จ ำนวน 310,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
(1) โครงกำรป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จ ำนวน 70,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3)   ปรำกฏใน
แผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 62 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ  ตำมพระปณิธำนของศำสตรำจำรย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี จ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ การ
ขับเคลื่อนโครงการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณธิานของศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นไปตามตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท0810.5/1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 4 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(3) โครงกำรพระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุข จ ำนวน 160,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริด้านสาธารณสุข เป็นไปตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และเป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 4  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ  

(4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและบริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
 จ ำนวน 30,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 
17 กันยายน 2553  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 64 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
หมวดค่ำวัสดุ (533000) รวม 20,000.- บำท 
1. ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 20,000.- บำท 



ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 39 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ถุงมือ แผ่นตรวจระดับน้ าตาลใน
เลือด  ชุดตรวจคัดกรองเบาหวาน น้ ายาต่าง ๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
หมวดเงินอุดหนุน ไม่ได้ตั้งไว้ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนสังคมสงเครำะห์ (00230) 
งบประมำณตั้งไว้  100,000.-  บำท 

 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ รวม 100,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) รวม 100,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) จ ำนวน 100,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300) 
 จ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) โครงกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและท่ีอยู่อำศัยให้แก่ผู้ยำกไร้ ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีรำยได้น้อย 

 จ ำนวน 60,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีรายได้น้อย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และเป็นไปตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 2 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(2) โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้แก่คนพิกำรและผู้ดูแลคนพิกำร จ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.7/ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม
และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 2 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

(3) โครงกำรส่งเสริมอำชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ จ ำนวน 10,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการโครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.6/ว 24 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 2 ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนเคหะและชุมชน (00240) 

งบประมำณตั้งไว้  2,652,600.-  บำท 
 
หน่วยงำน กองช่ำง 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) รวม 1,175,000.- บำท 
งบบุคลำกร (520000) รวม 783,000.- บำท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) รวม 783,000.- บำท 
1. ประเภทเงินเดือนพนักงำน (220100) จ ำนวน 621,000.- 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. ประเภทเงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำนจ้ำง (220700) จ ำนวน 12,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได้   
 
งบด ำเนินกำร  (530000) รวม 392,000.- บำท 
หมวดค่ำตอบแทน (531000) รวม 67,000.- บำท 
1. ประเภทค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร (310300) จ ำนวน 5,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
2. ประเภทเงินค่ำเช่ำบ้ำน (310400) จ ำนวน 42,000.- บำท 

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้
 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) รวม 250,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100)  จ ำนวน 100,000.- 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 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
(1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิก

สภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนา  ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในการเดินทางไปราชการ 
หรือไปอบรม ฝึกอบรม หรือสัมมนาของข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับค าสั่งให้ไป
อบรม ฝกึอบรม หรือสัมมนา  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
3. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จ ำนวน 100,000.- 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
จำกเงนิรำยได้ 
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 ไม ้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) ตั้งไว้รวม 1,427,600.- บำท 
งบลงทุน  (540000) ตั้งไว้รวม 1,427,600.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์    (541000) ตั้งไว้รวม 100,000.- บำท 
1.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  (410600) ตั้งไว้จ ำนวน 100,000.- บำท 
(1)  จัดซื้อไฟถนนโซล่ำเซลล์ 

เพ่ือจัดซื้อไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดเสาสูง 4 เมตร แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 40 วัตต์ จ านวน 10 ต้น ๆ ละ 10,000.- บาท 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 10 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  (542000) ตั้งไว้รวม 1,327,600.- บำท 
1. ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,327,600.- บำท 

(1) โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.  ซอยไก่เก่ง  หมู่ที่  2  บ้ำนโนนเลียบ  งบประมำณตั้งไว้  102,600. -  
บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยไก่เก่ง . กว้าง  3  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ตาม
แบบ  ทถ.นม.01-203 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรำกฏใน
แผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 5 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) โครงกำรปรับปรุงรำงระบำยน้ ำตัวยู  กลำงหมู่บ้ำน  หมู่ที่  4  บ้ำนสำมแคว  งบประมำณตั้งไว้  
95,600.-  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงรางระบายน้ าตัวยู  ขนาด  0.30 x 0.30  เมตร  ยาว  55  เมตร  ตามแบบ  ทถ.นม.
02-201 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 5 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(3) โครงกำรก่อสร้ำงถนนดินผิวจรำจรลูกรัง  จำกนำตำเสำร์ -นำครูมำ  หมู่ที่  5  บ้ำนหนองบัวรี  
งบประมำณตั้งไว้  97,100.-  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง  จากนาตาเสาร์ -นาครูมา  กว้าง  3.00  เมตร  หนา  0.10  
เมตร  ยาว  700  เมตร ตามแบบ  ทถ.นม.01-103 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 67 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไปฯ 

(4) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตัวยู  ซอยขำมใหญ่  หมู่ที่  6  บ้ำนด่ำนท่ำแดง  งบประมำณตั้งไว้ 
101,800.-  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  ขนาด  0.30 x 0.30  เมตร  ยาว  38  เมตร  ตามแบบ  ทถ.นม.02-
202 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 67 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(5) โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.  สำยกลำงหมู่บ้ำน  ต่อจำกบ้ำนผู้ช่วยประทวน(เลียบทำงรถไฟ)หมู่ที่  
8  บ้ำนตะกุดขอน  งบประมำณตั้งไว้  99,600.-  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.  สายกลางหมู่บ้าน  ต่อจากบ้านผู้ช่วยประทวน(เลียบทางรถไฟ)  กว้าง  5  
เมตร  ยาว  30  เมตร  หนา  0.15  เมตร  ตามแบบ  ทถ.นม.01-202 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 67 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

(6) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำตัวยู  สำยบ้ำนใหม่-ไทรงำม  หมู่ที่  12  บ้ำนใหม่  งบประมำณตั้งไว้  
101,800.-  บำท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  ขนาด  0.30 x 0.30  เมตร  ยาว  38  เมตร  ตามแบบ  ทถ.นม.02-
202 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 5 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(7) โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล. ซอย  2  บ้ำนผู้ใหญ่ตุ๊  หมู่ที่  15  บ้ำนพิมำน  งบประมำณตั้ งไว้  
106,500.-  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.  ซอย  2  บ้านผู้ใหญ่ตุ๊  กว้าง  4  เมตร  ยาว  40  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  ตามแบบ  ทถ.นม.01-201 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
ปรำกฏในแผนพฒันำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 66 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(8) โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล. ซอยบ้ำนนำงสุภำพ – ท่ำสูบช่องโค  หมู่ที่  16  บ้ำนโนนไม้แดงเหนือ  
งบประมำณตั้งไว้  102,600.-  บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน  คสล.  ซอยบ้านนางสุภาพ-ท่าสูบช่องโค  กว้าง  3  เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา  
0.15  เมตร  ตามแบบ  ทถ.นม.01-203 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537  ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 5 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

(9) โครงกำรต่อเติมอำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง งบประมำณตั้งไว้  400,000.-  
บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างต่อเติมอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง  ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ปรำกฏในแผนพัฒนำสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) หน้ำที่ 65 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(10) ค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบ งบประมำณตั้งไว้  120,000.-  บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ  จ้างควบคุมงาน  ที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

 
 
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) โครงกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs จ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะด้วยหลัก 3Rs การคัดแยกขยะ

อินทรีย์ในครัวเรือน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ การจัดการมูล
ฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 
0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 และเป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 3 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (00250) 

งบประมำณตั้งไว้  560,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน (00252) ตั้งไวร้วม 560,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) ตั้งไวร้วม 560,000.- บำท 
หมวดค่ำใช้สอย (532000) ตั้งไวร้วม 560,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน  (320300)  
 ตั้งไวจ้ ำนวน 560,000.- บำท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) โครงกำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ตั้งไวจ้ ำนวน 30,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เช่น จัดอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ หรือจัดนิทรรศการ การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน หรือการจัดท าโครงการประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน 
โครงการพัฒนาผู้น าชุมชน โครงการ อบต.สัญจร หรือจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน   หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 
3 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

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

ความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ือมาร่วมงานรัฐพิธี หรือพระราชพิธีต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559   ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 3 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(3) โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช บรมนารถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  การด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 
1 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทัว่ไป ฯ 

(4) โครงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชน ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การจัดอบรม
ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ  การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 3 ตั้งจ่ำยจำกเงิน
อุดหนุนทั่วไป ฯ 

(5) โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำนเพื่อให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชนเพื่อรองรับกำร
ท่องเที่ยว ตั้งไวจ้ ำนวน 300,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการและศึกษาดูงานเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพ่ือ
รองรับการท่องเที่ยว หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หนำ้ที ่6 ตั้งจ่ำยจำกอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(6) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและ

เยาวชนเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้ำที่ 59 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

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

พัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ การให้ความรู้เพ่ือการพัฒนาครอบครัวแก่ประชาชนในพ้ืนที่  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ครอบครัว  หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์ก าปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 60 ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
งบลงทุน  (540000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 
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  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกี ฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
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  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 90 ตั้งจ่ำยจำก
เงินรำยได ้

(2) โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด  “อบต.ท่ำช้ำงเกมส์” ตั้งไวจ้ ำนวน 130,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาค่าชุดกีฬา

ค่ากรรมการ  เงินรางวัล  ถ้วยรางวัล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที่ 6 ตั้งจ่ำยจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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หมวดค่ำวัสดุ (533000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งบลงทุน  (540000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
งบเงินอุดหนุน  (560000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนกำรเกษตร (00320) 

ตั้งงบประมำณไว้  977,400.-  บำท 
 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร (00321) ตั้งไวร้วม 827,400.- บำท 
งบบุคลำกร (520000) ตั้งไวร้วม 345,400.- บำท 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) (522000) ตั้งไวร้วม 345,400.- บำท 
1. ประเภทค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง  (220600) ตั้งไวจ้ ำนวน 345,400.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างรวมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  
อัตรา ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
งบด ำเนินกำร  (530000)   ตั้งไวร้วม 423,000.- 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 100,000.- บำท 
1.  ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) ตั้งไวจ้ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
 
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  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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
จำกเงินเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
 
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (534000) ตั้งไวร้วม 250,000.- บำท 

1.  ประเภทค่ำไฟฟ้ำ (340100) ตั้งไวจ้ ำนวน 250,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีสูบน้ าพลังงานไฟฟ้า 2 แห่ง  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
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งบลงทุน  (540000) ตั้งไว้รวม 59,000.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้รวม 59,000.- บำท 
1.  ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร  (410400) ตั้งไว้จ ำนวน 59,000.- บำท 

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

ครุภัณฑ(์มกราคม 2561)   
คุณลักษณะเฉพาะ 
1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร 
3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 
หมายเหตุ : ใช้ส าหรับการก าจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร การฆ่าเชื้อโรค หรือ การป้องกัน ก าจัดแมลง 

ซึ่งเป็นพาหะน าโรค เช่น ยุง แมลง เป็นต้น 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ

เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ปรำกฏในแผนพัฒนำ
ต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 หน้ำที ่9 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

 
งบเงินอุดหนุน  (560000) ไม่ได้ตั้งไว้ 
 
 
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 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558   ปรำกฏใน
แผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 48 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(2) โครงกำรรักน้ ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน  ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน  หรือค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 
มกราคม 2558  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 48 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(3) โครงกำรปลูกหญ้ำแฝก อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ 
รัชกำลที่ 9 ตั้งไวจ้ ำนวน 50,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช ฯ  รัชกาลที่  9  หรือค่าใช้จ่ าย อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558   
ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 48 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 

(4) โครงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำไฟป่ำและหมอกควัน ตั้งไวจ้ ำนวน 20,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หรือการด าเนินการ

ตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า โดยเตรียมความพร้อม เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน หรือค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลง
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  ปรำกฏในแผนพัฒนำต ำบลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หน้ำที่ 103 ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุน
ทั่วไป ฯ 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนงบกลำง (00410) 

ตั้งงบประมำณไว้  6,832,935.-  บำท 
 
หน่วยงำน ส ำนักงำนปลัด อบต. 
งำนงบกลำง (00411) ตั้งไวร้วม 6,832,935.- บำท 
รำยจ่ำย (500000) ตั้งไวร้วม 6,832,935.- บำท 
หมวดงบกลำง (510000) ตั้งไวร้วม 6,832,935.- บำท 
1. ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300) ตั้งไวจ้ ำนวน 70,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
2. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ตั้งไวจ้ ำนวน 3,900,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป ฯ 
3. ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิกำร ตั้งไวจ้ ำนวน 1,600,000.- บำท 

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

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
5. ประเภทเงินส ำรองจ่ำย  (111000) ตั้งไวจ้ ำนวน 570,100.- บำท 

เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวม เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ าป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  วาตภัย  
อัคคีภัย  ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ  หรือค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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 157,835.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยค านวณในอัตราร้อยละ 1 ของ

ประมาณการรายรับ โดยไม่รวมรายรับจากเงินอุดหนุน  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
8. ประเภทเงินช่วยเหลืองบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร กิจกำรประปำ อบต.ท่ำช้ำง  
 ตั้งไวจ้ ำนวน 440,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา อบต.ท่าช้าง  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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ส่วนที ่3 
 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
 

งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำรประปำ 
 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 
 

อ ำเภอเฉลิมพระเกยีรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
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รำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
 

ค ำแถลง 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 รำยรับจริง ประมำณกำร 
หมวดรำยได้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
   ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า 295,828.00 289,979.00 270,000.00 290,000.00 
   ค่าเช่ามาตรวัดน้ า - - - - 
   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
จากค่าตรวจ 

- - - - 

   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
จากค่าปรับ 

- - - - 

   ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ 
จากค่าเบ็ดเตล็ด 

5,600.00 5,600.00 5,000.00 5,000.00 

   เงินงบประมาณทั่วไปช่วยเหลือ
งบประมาณเฉพาะการ 

200,000.00 200,000.00 420,000.00 440,000.00 

   ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,035.49 2,562.94 5,000.00 5,000.00 
รวมรำยรับ 503,463.49 498,141.94 700,000.00 740,000.00 

 
รำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
 

ค ำแถลง 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
    งบกลาง - - - - 
    งบบุคลากร - - - - 
    งบด าเนินงาน 317,685.22 373,936.00 450,000.00 740,000.00 
    งบลงทุน 15,800.00 - - - 
    งบรายจ่ายอื่น - - - - 
    งบเงินอุดหนุน - - 250,000.00 - 

รวมรำยจ่ำย 333,485.22 373,936.00 700,000.00 740,000.00 
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รำยละเอียดประมำณกำรรำยรับงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร 
กิจกำรประปำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
  
 
ประมำณกำรรำยรับรวมทั้งสิ้น  740,000.-  บำท  แยกเป็น 
 

ค่าจ าหน่ายน้ าจากมาตรวัดน้ า จ านวน 290,000.-  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 440,000.-  บาท 
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 5,000.-  บาท 
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รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำช้ำง 

อ ำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครรำชสีมำ 
รำยจ่ำยตำมแผนงำน 

 
แผนงำนกำรพำณิชย์ (00330) 

ตั้งงบประมำณไว้  740,000.-  บำท 
 
หน่วยงำน  กองช่ำง 
งำนกิจกำรประปำ (00332) รวม 740,000.- บำท 
งบด ำเนินกำร  (530000) รวม 740,000.- บำท 

หมวดค่ำใช้สอย (532000) รวม 410,000.- บำท 
1. ประเภทรำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร (320100) จ ำนวน 340,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเกี่ยวกับงานกิจการประปา  เช่น  ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าจดมาตรวัดน้ า  ค่า
ติดตั้งประปา ค่าจา้งเหมาเก่ียวกับการปรับปรุงขยายไฟฟ้า ฯลฯ   ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
2. ประเภทค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน (320400) จ ำนวน 70,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืน ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้

หมวดค่ำวัสดุ (533000) รวม 199,000.- บำท 
1. ประเภทวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  (330200) จ ำนวน 5,000.- บำท 

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

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดิน ไม้ ต่าง ๆ ปูน ทราย ยางส าเร็จรูป ท่อต่าง ๆ สายท่อส่งน้ า สายยาง ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงิน
รำยได ้
3. ประเภทวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 160,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น สารส้ม คลอรีน น้ ายาต่างๆ  ฯลฯ  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได ้
4. ประเภทวัสดุอื่น ๆ (331700) จ ำนวน 14,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอ่ืน ๆ เช่น มิเตอร์  ฯลฯ ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

หมวดค่ำสำธำรณูปโภค (534000) รวม 100,000.- บำท 
1.  ประเภทค่ำไฟฟ้ำ (340100) จ ำนวน 100,000.- บำท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกิจการประปา  ต้ังจ่ำยจำกเงินรำยได้ 
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งบลงทุน  (540000) ตั้งไว้รวม 31,000.- บำท 
หมวดค่ำครุภัณฑ์ (541000) ตั้งไว้รวม 31,000.- บำท 
1.  ประเภทครุภัณฑ์กำรเกษตร  (410400) ตั้งไว้จ ำนวน 31,000.- บำท 

(1) จัดซื้อเครื่องสูบน้ ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้ำ จ ำนวน 16,000.- บำท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130  ลิตร
ต่อนาที จ านวน  1 เครื่องละ 16,000.- บาท 
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) 
3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์(มกราคม 2561) และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559  ตั้งจ่ำยจำกเงินรำยได้ 

(2) จัดซื้อเครื่องจ่ำยสำรละลำยคลอรีน จ ำนวน 15,000.- บำท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จ านวน  2 เครื่อง ๆ ละ 7,500.- บาท ตั้งจ่ำยจำกเงิน

รำยได้ 


