
 

  
 
 

   

 องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
 เขต/อ าเภอ ตาพระยา    จังหวัดสระแก้ว 
   154ม.8  ซอยโคกเพรก็  ถนนธนะวิถ ี แขวง/ต าบล ทัพเสด็จ 
   เขต/อ าเภอ ตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  27180 
    
 พื้นที ่ 80.00 ตารางกิโลเมตร 
    
 ประชากรทั้งหมด 8,872 คน 
 ชาย 4,397 คน 
 หญิง 4,475 คน 
    
    
  

    



 
  ส่วนที่ 1 

   ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  

             

             ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
     
           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง
สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี ้
 1. สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

                ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 

                1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 15,559,599.24 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 2,869,035.97 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 7,215,938.65 บาท 
   1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยงัไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 

0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ไดก้่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ 

รวม 1,556,975.00 บาท 

               1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 

              2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 

             

               (1) รายรับจริง จ านวน 46,052,808.98 บาท ประกอบด้วย 

                หมวดภาษีอากร จ านวน 59,057.92 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม 

ค่าปรับ และใบอนุญาต 
จ านวน 103,924.10 บาท 



   หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

จ านวน 164,433.39 บาท 

   หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 20,350.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 20,396,433.57 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 25,308,610.00 บาท 
  (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 631,762.24 บาท 

               (3) รายจ่ายจริง จ านวน 42,919,827.32 บาท ประกอบด้วย 

                งบกลาง จ านวน 16,255,200.59 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 7,943,187.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 7,391,556.57 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 7,096,800.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 4,233,083.16 บาท 

               (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 
611,762.24 บาท 

               (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จ านวน 4,592,950.00 บาท 

               (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 

               (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

             

             

              

 

 



              ค าแถลงงบประมาณ     

                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
อ.ตาพระยา  จ.สระแกว้ 

        
          รายรับจริง 

ปี  2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 184,277.82 189,350.00 189,350.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
121,765.30 289,350.00 195,700.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 166,587.65 226,200.00 226,200.00 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41,364.00 220,100.00 55,100.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 513,994.77 925,000.00 666,350.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 22,053,450.50 21,333,650.00 21,333,650.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
22,053,450.50 21,333,650.00 21,333,650.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,823,208.00 24,741,350.00 25,000,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
24,823,208.00 24,741,350.00 25,000,000.00 

รวม 47,390,653.27 47,000,000.00 47,000,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 10,751,428.76 11,556,233.00 10,604,471.00 
  งบบุคลากร 7,264,974.00 13,675,440.00 13,109,880.00 
  งบด าเนินงาน 11,423,249.94 9,399,070.00 12,518,249.00 
  งบลงทุน 6,504,700.00 7,360,390.00 5,948,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 4,347,400.00 5,008,867.00 4,819,400.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 40,291,752.70 47,000,000.00 47,000,000.00 
รวม 40,291,752.70 47,000,000.00 47,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

     

 

   
   

 

   
   

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัต ิ
 

เรื่อง 
 

งบประมาณรายจ่าย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
 

อ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 
 

        

 

 

   
   

 

   
   

 

   
    

 

 



  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงานงบกลาง 10,604,471
งบประมาณรายจ่ายทัง้สิน้ 47,000,000

ดา้นการเศรษฐกิจ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 6,331,400

ดา้นการด าเนินงานอ่ืน

แผนงานเคหะและชุมชน 1,776,720
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 915,000

แผนงานการศึกษา 10,354,049
แผนงานสาธารณสุข 634,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 250,000

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 14,873,040
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,211,320

ดา้นบริการชุมชนและสงัคม

อ.ตาพระยา  จ.สระแกว้

ดา้น ยอดรวม
ดา้นบริหารทัว่ไป

บันทกึหลกัการและเหตผุล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ



        

หน้า : 1/1 

                                      รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
                                                องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
                                                     อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว 

                  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                งาน 

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม 
  

งบ 
  

      
        
  งบบุคลากร 6,709,080 2,334,360 9,043,440 
      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,792,360 2,334,360 6,126,720 
  งบด าเนินงาน 5,217,000 486,000 5,703,000 
      ค่าตอบแทน 802,000 156,000 958,000 
      ค่าใช้สอย 3,250,000 200,000 3,450,000 
      ค่าวัสดุ 770,000 130,000 900,000 
      ค่าสาธารณูปโภค 395,000 0 395,000 
  งบลงทุน 82,600 44,000 126,600 
      ค่าครุภัณฑ์ 82,600 44,000 126,600 
                                

รวม 
12,008,680 2,864,360 14,873,040 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย 

รวม 
  

งบ 
  

      
        

  งบบุคลากร 579,420 0 579,420 
      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 579,420 0 579,420 
  งบด าเนินงาน 306,000 129,500 435,500 
      ค่าตอบแทน 51,000 0 51,000 
      ค่าใช้สอย 185,000 0 185,000 
      ค่าวัสดุ 70,000 129,500 199,500 
  งบเงินอุดหนุน 196,400 0 196,400 
      เงินอุดหนุน 196,400 0 196,400 
                                

รวม 
1,081,820 129,500 1,211,320 

  



แผนงานการศึกษา 
                งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการศึกษา 
รวม 

    
งบ 

  
        
          
    งบบุคลากร 2,253,300 2,253,300 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,253,300 2,253,300 
    งบด าเนินงาน 3,882,749 3,882,749 
        ค่าตอบแทน 240,000 240,000 
        ค่าใช้สอย 1,217,700 1,217,700 
        ค่าวัสดุ 2,385,049 2,385,049 
        ค่าสาธารณูปโภค 40,000 40,000 
    งบเงินอุดหนุน 4,218,000 4,218,000 
        เงินอุดหนุน 4,218,000 4,218,000 
                                  

รวม 
10,354,049 10,354,049 

    แผนงานสาธารณสุข 
                งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสาธารณสุข 
รวม 

    
งบ 

  
        
          
    งบด าเนินงาน 394,000 394,000 
        ค่าใช้สอย 294,000 294,000 
        ค่าวัสดุ 100,000 100,000 
    งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000 
        เงินอุดหนุน 240,000 240,000 
                                  

รวม 
634,000 634,000 

    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสังคม
สงเคราะห ์

รวม 
    

งบ 
  

        
          

    งบด าเนินงาน 250,000 250,000 
        ค่าใช้สอย 250,000 250,000 
                                  

รวม 
250,000 250,000 

     
   



แผนงานเคหะและชุมชน 
             งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน 

รวม 
    

งบ 
  

        
          

    งบบุคลากร 1,233,720 1,233,720 
        เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,233,720 1,233,720 
    งบด าเนินงาน 543,000 543,000 
        ค่าตอบแทน 123,000 123,000 
        ค่าใช้สอย 290,000 290,000 
        ค่าวัสดุ 130,000 130,000 
                                  

รวม 
1,776,720 1,776,720 

    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

รวม 
    

งบ 
  

        
          

    งบด าเนินงาน 50,000 50,000 
        ค่าใช้สอย 50,000 50,000 
                                  

รวม 
50,000 50,000 

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
                งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

รวม 
  

งบ 
  

      
        

  งบด าเนินงาน 200,000 550,000 750,000 
      ค่าใช้สอย 200,000 450,000 650,000 
      ค่าวัสดุ 0 100,000 100,000 
  งบเงินอุดหนุน 165,000 0 165,000 
      เงินอุดหนุน 165,000 0 165,000 
                                

รวม 
365,000 550,000 915,000 

   
 
 

   



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
             งาน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม 
  

งบ 
  

      
        

  งบด าเนินงาน 510,000 0 510,000 
      ค่าใช้สอย 510,000 0 510,000 
  งบลงทุน 0 5,821,400 5,821,400 
      ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 5,821,400 5,821,400 
                                

รวม 
510,000 5,821,400 6,331,400 

  แผนงานงบกลาง 
                งาน 

งบกลาง รวม 
    

งบ 
  

        
          
    งบกลาง 10,604,471 10,604,471 
        งบกลาง 10,604,471 10,604,471 
                                  

รวม 
10,604,471 10,604,471 

    
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว 

                       โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของ
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ และโดยอนุมัติของนายอ าเภอตาพระยา 

 
ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 
47,000,000 บาท 

 

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้
ดังนี้ 

        แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,873,040 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,211,320 
ด้านบริการชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 10,354,049 
  แผนงานสาธารณสุข 634,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 250,000 
  แผนงานเคหะและชุมชน 1,776,720 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 
  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 915,000 
ด้านการเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,331,400 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 10,604,471 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 47,000,000 

        

 
ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้  

        งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

        



 
ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 

         ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันที่ .............. 20 สิงหาคม 2563................ 
   

 

    (ลงนาม)............................................ 
 

  
(นายนที  หวลประไพ) 

   
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลทัพเสด็จ 
อนุมัติ 

     

  
 

 
(ลงนาม).................................................. 

 
(นายวินัย  โตเจริญ) 

 
ต าแหน่ง นายอ าเภอตาพระยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

         

 

รายงานประมาณการรายรับ 
 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
 อ าเภอ ตาพระยา  จังหวดัสระแก้ว 
         
                  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 % 170,000.00 
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 70,990.18 76,895.50 84,305.96 2,125.00 0.00 % 2,125.00 
     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 84,612.84 86,890.78 83,369.86 2,225.00 0.00 % 2,225.00 
     ภาษีป้าย 17,118.00 14,806.00 16,236.00 15,000.00 0.00 % 15,000.00 
     อากรการฆ่าสัตว์ 110.00 10.00 366.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดภาษีอากร 172,831.02 178,602.28 184,277.82 189,350.00     189,350.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต               
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 33.00 3.00 3.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 165.00 15.00 12.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ ขายสุรา 0.00 2,037.00 2,124.30 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบ คุม  อาคาร 1,232.00 3,832.00 2,920.00 3,500.00 0.00 % 3,500.00 
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ

แผ่นปลิวเพ่ือการโฆษณา 
0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พ    พาณิชย์ 920.00 860.00 1,120.00 850.00 0.00 % 850.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 12,400.00 9,000.00 2,700.00 9,000.00 0.00 % 9,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 578,183.00 249,632.00 105,536.00 250,000.00 -37.46 % 156,350.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ี

เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
17,810.00 6,160.00 7,350.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00 



     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต 611,263.00 271,569.00 121,765.30 289,350.00     195,700.00 

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ               
     ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี 500.00 1,000.00 3,500.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00 
     ดอกเบี้ย 259,815.21 221,092.66 163,087.65 225,000.00 0.00 % 225,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 260,315.21 222,092.66 166,587.65 226,200.00     226,200.00 
หมวดรายได้เบด็เตลด็               
     ค่าจ าหน่ายเศษของ 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าขายแบบแปลน 157,800.00 31,500.00 0.00 165,000.00 
-

100.00 
% 0.00 

     ค่าเขียนแบบแปลน 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 65.00 27.00 64.00 100.00 0.00 % 100.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 74,752.00 47,250.00 41,300.00 55,000.00 0.00 % 55,000.00 

รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 233,317.00 80,377.00 41,364.00 220,100.00     55,100.00 
หมวดภาษีจดัสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 615,528.59 561,233.26 584,756.24 600,000.00 0.00 % 600,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผน                                                8,745,443.72 9,594,830.63 9,970,401.50 9,500,000.00 0.00 % 9,500,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,348,519.48 3,841,453.74 3,600,720.95 4,000,000.00 0.00 % 4,000,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 123,732.82 109,908.62 122,172.57 101,000.00 0.00 % 101,000.00 
     ภาษีสุรา 1,973,436.31 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีสรรพสามิต 4,053,236.91 6,952,187.46 7,563,946.88 6,932,150.00 0.00 % 6,932,150.00 
     ภาษียาสูบ 0.00 0.00 29.10 0.00 0.00 % 0.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 65,981.80 55,550.99 61,402.96 55,500.00 0.00 % 55,500.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 55,035.27 54,001.88 66,648.30 55,000.00 0.00 % 55,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
55,450.00 96,662.00 83,372.00 90,000.00 0.00 % 90,000.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 
19,036,364.9

0 
21,265,828.58 22,053,450.50 21,333,650.00     21,333,650.00 

หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป               
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ 23,447,953.0 24,022,263.00 24,823,208.00 24,741,350.00 1.05 % 25,000,000.00 



หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 0 

รวมหมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 
23,447,953.0

0 
24,022,263.00 24,823,208.00 24,741,350.00     25,000,000.00 

รวมทุกหมวด 
43,762,044.1

3 
46,040,732.52 47,390,653.27 47,000,000.00     47,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 

อ.ตาพระยา  จ.สระแกว้ 
        

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  47,000,000   บาท  แยกเป็น 
  

รายได้จัดเก็บเอง 

 
หมวดภาษีอากร รวม 189,350 บาท 

  
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 170,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 2,125 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 2,225 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีป้าย จ านวน 15,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 195,700 บาท 

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 20,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 3,500 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 850 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 9,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 156,350 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

จ านวน 6,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 226,200 บาท 

  
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จ านวน 1,200 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ดอกเบี้ย จ านวน 225,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   



 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 55,100 บาท 

  
ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร จ านวน 100 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 55,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,333,650 บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จ านวน 600,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 9,500,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ จ านวน 4,000,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 101,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,932,150 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 55,500 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 55,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

จ านวน 90,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม  25,000,000 บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน   25,000,000 บาท 

    ประมาณการรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา   

               



รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
อ าเภอตาพระยา    จังหวัดสระแก้ว 

        
                   รายจ่ายจริง ประมาณการ 

   ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ป ี2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป               
 งานบรหิารทั่วไป               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
     เงินเดือนนายก/รองนายก 299,880.00 381,150.00 392,760.00 451,200.00 13.94 % 514,080 
     เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 24,570.00 33,250.00 34,200.00 37,720.00 11.66 % 42,120 
     เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 24,570.00 33,250.00 34,200.00 37,720.00 11.66 % 42,120 
 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

50,400.00 83,160.00 90,720.00 87,840.00 -1.64 % 86,400 

 
    

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,302,000.00 2,271,840.00 2,209,143.00 1,963,664.00 13.67 % 2,232,000 

 รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,701,420.00 2,802,650.00 2,761,023.00 2,578,144.00     2,916,720 
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 652,130.00 1,060,677.00 1,077,650.00 715,763.00 238.63 % 2,423,760 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 24,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 136,500.00 98,750.00 42,000.00 42,000.00 500 % 252,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 441,000.00 707,630.00 529,160.00 946,009.00 -0.99 % 936,600 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 47,985.00 64,205.00 49,605.00 134,029.00 16.39 % 156,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,277,615.00 1,931,262.00 1,698,415.00 1,837,801.00     3,792,360 
 รวมงบบคุลากร 2,979,035.00 4,733,912.00 4,459,438.00 4,415,945.00     6,709,080 
   งบด าเนนิงาน               
 



  ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

53,710.00 257,580.00 693,800.00 725,655.00 -3.54 % 700,000 

     ค่าเช่าบ้าน 2,300.00 4,912.00 12,000.00 0.00 100 % 72,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,450.00 1,450.00 9,000.00 10,302.00 191.21 % 30,000 
 รวมค่าตอบแทน 57,460.00 263,942.00 714,800.00 735,957.00     802,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 680,284.00 1,373,934.28 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 1,299,600.00 -100 % 0 
       ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล 0.00 0.00 8,725.00 0.00 0 % 0 
       ค่ารับรองในการประชุมสภาฯ 0.00 0.00 2,100.00 7,800.00 412.82 % 40,000 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการ 0.00 0.00 1,889,666.00 0.00 100 % 900,000 
 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

0.00 0.00 52,600.00 0.00 100 % 100,000 

     รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 11,900.00 22,845.00 6,675.00 0.00 100 % 50,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าของรางวัลและเงินรางวัลต่างๆ 0.00 2,250.00 675.00 0.00 100 % 10,000 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 53,544.00 40,000.00 25 % 50,000 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 49,738.00 56,848.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 
       โครงการ "รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน" 0.00 29,980.00 4,720.00 13,000.00 130.77 % 30,000 
       โครงการก าจัดผักตบชวา 0.00 49,934.00 37,680.00 50,000.00 0 % 50,000 
       โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
       โครงการคนไทยหัวใจอาสาท้ังแผ่นดิน 10,000.00 9,840.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการงานรัฐพิธี,ราชพิธี,และพิธีส าคัญ
ทางศาสนา 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

       โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(ส านักปลัด) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
       โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 55,000 
       โครงการปกป้องสถาบันส าคัญแห่งชาติ 0.00 49,980.00 12,320.00 0.00 0 % 0 
 



      โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 
       โครงการประชาคมหมู่บ้านต าบล 0.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000 
 

      
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

0.00 10,000.00 467,220.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระราชินีนาถ 

0.00 0.00 43,220.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

โครงการฝึก อปพร. กู้ชีพกู้ภัยใหม่และ
ทบทวน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

 
      

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ อบต.ทัพเสด็จ 

0.00 0.00 0.00 154,020.00 159.71 % 400,000 

 
      

โครงการยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่ง
ความสุข ภายใต้4ดี 

0.00 0.00 20,870.00 0.00 100 % 50,000 

 
      

โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพแก่
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000 

 
      

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
ข้าราชการพนักงาน ของ อบต. 

0.00 0.00 0.00 149,120.00 -100 % 0 

       โครงการหมู่บ้าน/ต าบลสะอาด 0.00 292,440.00 12,320.00 9,320.00 972.96 % 100,000 
       โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 11,820.00 10,000.00 0 % 10,000 
 

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ
(อพ.สธ) 

0.00 97,344.00 21,045.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ
ประชาชน เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

       โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) 0.00 0.00 0.00 16,000.00 25 % 20,000 
       เงินรางวัลค่าปรับตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 2,000.00 -100 % 0 
       รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 0.00 14,040.00 -100 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 205,342.00 330,376.85 178,840.00 261,000.00 -80.84 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 957,264.00 2,325,772.13 2,824,040.00 2,200,900.00     3,250,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 79,165.00 237,773.00 144,643.00 139,812.00 -49.93 % 70,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,875.00 99,760.00 90,040.00 0.00 0 % 0 
 



    วัสดุงานบ้านงานครัว 11,334.00 19,170.00 22,996.00 25,000.00 20 % 30,000 
     วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,000.00 13,750.00 24,100.00 100,000.00 0 % 100,000 
     วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 169,580.95 715,020.53 653,022.01 395,000.00 1.27 % 400,000 
     วัสดุการเกษตร 0.00 14,240.00 1,900.00 0.00 0 % 0 
     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 50,990.00 75,640.00 106,790.00 55,000.00 27.27 % 70,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 41,450.00 111,036.00 110,622.00 177,000.00 -43.5 % 100,000 
     วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าวัสด ุ 374,394.95 1,286,389.53 1,154,113.01 897,812.00     770,000 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 148,865.73 290,957.54 288,673.60 289,000.00 3.81 % 300,000 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
     ค่าบริการโทรศัพท์ 18,624.42 55,565.66 45,173.03 47,361.00 -15.54 % 40,000 
     ค่าบริการไปรษณีย์ 4,580.00 3,696.00 3,412.00 15,000.00 0 % 15,000 
     ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 13,955.00 56,755.00 30,000.00 0 % 30,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 172,070.15 364,174.20 394,013.63 381,361.00     395,000 
 รวมงบด าเนนิงาน 1,561,189.10 4,240,277.86 5,086,966.64 4,216,030.00     5,217,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครภุัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
 

      
กรอบพร้อมพระฉายาลักษณ์ในหลวงและ
สมเด็จพระราชินี จ านวน 2 ชุด 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

       กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
กล้องวงจรปิด (CVT) ดิจิตอล 2.0 (MP) 
จ านวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

       เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องปรับอากาศ 30,000บีทียู 0.00 40,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมไมค์ 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เครื่องอ่านบัตรเอนกประสงค์ จ านวน 3 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0 

       ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



      ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 4หลัง 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกแบบบานเลื่อน 
จ านวน 2 หลัง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000 

       ตู้เหล็กบานเลื่อน2หลัง 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 1 หลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,000 
       เต้น 2หลัง 0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โต๊ะ ระดับ3-6พร้อมเก้าอี้ 2ชุด 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โต๊ะระดับ3-6 พร้อมเก้าอี้ 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โต๊ะหมู่บูชา 1ชุด 0.00 6,300.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ท่ีตัดกระดาษ 1 ตัว 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
       พัดลมขนาดใหญ่ จ านวน 2 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 
       พัดลมตั้งพื้นขนาดใหญ่ 3ตัว 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
       แอร์ส านักงานขนาด12,000btu 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       แอร์ส านักงานขนาด18,000btu 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
       เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง 2เครื่อง 0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ               
       เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 1เครื่อง 0.00 57,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       คอมพิวเตอร์2เครื่อง 0.00 44,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       คอมพิวเตอร์ส านักงาน 2 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 44,000 
       เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีดหมึก
(inkjet) 

15,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600 

 
      

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) 
จ านวน 2 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

       เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) 0.00 15,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องส ารองไฟ 2 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 
 



      เครื่องส ารองไฟ 2ตัว 0.00 5,600.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครภุัณฑ ์ 80,750.00 554,400.00 0.00 161,000.00     82,600 
   ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               
     อาคารต่าง ๆ               
       ปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต. 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 250,000.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 80,750.00 804,400.00 0.00 161,000.00     82,600 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอดุหนนุ               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตามโครงการจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 รวมเงินอดุหนนุ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00     0 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไป 4,650,974.10 9,778,589.86 9,546,404.64 8,822,975.00     12,008,680 
 งานบรหิารงานคลัง               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 267,420.00 327,527.00 220,020.00 321,435.00 376.79 % 1,532,580 
     เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 19,935.00 20.39 % 24,000 
     เงินประจ าต าแหน่ง 10,500.00 14,625.00 0.00 0.00 100 % 42,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 155,610.00 277,560.00 267,190.00 492,312.00 30.67 % 643,320 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 21,945.00 29,095.00 47,005.00 60,330.00 53.26 % 92,460 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 455,475.00 648,807.00 534,215.00 894,012.00     2,334,360 
 รวมงบบคุลากร 455,475.00 648,807.00 534,215.00 894,012.00     2,334,360 
   งบด าเนนิงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 86,000.00 27.91 % 110,000 

 



    ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 132,000.00     156,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 18,800.00 42,200.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 44,800.00 0.00 100 % 50,000 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0 
       โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
       หมวดอื่นๆค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ 0.00 0.00 0.00 58,584.00 -14.65 % 50,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,916.00 25,512.00 18,616.00 0.00 0 % 0 
     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 350.00 0.00 100 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 33,716.00 67,712.00 63,766.00 70,584.00     200,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 59,908.00 47,797.85 63,874.00 104,500.00 -42.58 % 60,000 
     วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 26,280.00 31,693.00 35,020.00 14.22 % 40,000 
 รวมค่าวัสด ุ 59,908.00 74,077.85 95,567.00 139,520.00     130,000 
 รวมงบด าเนนิงาน 93,624.00 141,789.85 159,333.00 342,104.00     486,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครภุัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       เก้าอี้นวม 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เก้าอี้บุนวม 5ตัว 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่ 1ตัว 0.00 2,400.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องตัดกระดาษ 1ตัว 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตู4้ลิ้นชัก 2หลัง 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก 14,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



      
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกแบบบานเลื่อน 
จ านวน 2 หลัง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 9,000 

       ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  22  ช่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500 
       ตู้เหล็กบานเลื่อน 9,000.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โต๊ะคอมพิวเตอร์2ตัว 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,900 
       โต๊ะระดับ3-6 พร้อมเก้าอี้2ชุด 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โต๊ะส านักงานชนิดเหล็ก 8,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       แม็กยิงกระดาษ 2ตัว 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รถยนต์ส่วนกลาง 786,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       คอมพิวเตอร์ส านักงาน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 22,000 
       เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  21,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมชนิดเลเซอร์ขาวด า จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,600 

       เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด า 2เครื่อง 0.00 6,600.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครภุัณฑ ์ 842,550.00 74,400.00 0.00 0.00     44,000 
 รวมงบลงทุน 842,550.00 74,400.00 0.00 0.00     44,000 
 รวมงานบริหารงานคลัง 1,391,649.00 864,996.85 693,548.00 1,236,116.00     2,864,360 
 รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 6,042,623.10 10,643,586.71 10,239,952.64 10,059,091.00     14,873,040 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 108,360.00 197,940.00 35,014.00 0.00 100 % 202,620 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 179,418.00 83.26 % 328,800 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 19,934.00 140.79 % 48,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 108,360.00 197,940.00 35,014.00 199,352.00     579,420 
 รวมงบบคุลากร 108,360.00 197,940.00 35,014.00 199,352.00     579,420 
 



  งบด าเนนิงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

     ค่าเช่าบ้าน 11,500.00 25,300.00 6,900.00 0.00 100 % 36,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 3,874.00 1,937.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าตอบแทน 11,500.00 29,174.00 8,837.00 10,000.00     51,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 
 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7 วันอันตราย
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7 วันอันตราย
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

0.00 0.00 0.00 24,000.00 108.33 % 50,000 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ศตส.ต าบล
ทัพเสด็จ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ศตส.ต าบล
ทัพเสดจ็ 

0.00 0.00 33,820.00 0.00 0 % 0 

       ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,552.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 4,052.00 33,820.00 24,000.00     185,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 6,736.00 14,699.00 18,430.00 10,000.00 0 % 10,000 
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 19,980.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 14,000.00 14,000.00 0.00 100 % 10,000 
     วัสดุอื่น 18,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสด ุ 25,136.00 48,679.00 32,430.00 60,000.00     70,000 
 รวมงบด าเนนิงาน 36,636.00 81,905.00 75,087.00 94,000.00     306,000 
   งบลงทุน               
 



  ค่าครภุัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์การเกษตร               
       เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 0.00 81,875.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       เครื่องคอมพิวเตอร์  0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 103,875.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 103,875.00 0.00 0.00     0 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอดุหนนุ               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 116,400.00 216,400.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององุ์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแก้ว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 

      
อุดหนุนท่ีท าการจังหวัดสระแก้วตาม
โครงการป้องกันแก้ไข้ปัญหายาเสพติด
จังหวัดสระแก้ว 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 

0.00 0.00 53,200.00 53,200.00 0 % 53,200 

 

      
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

0.00 0.00 53,200.00 53,200.00 0 % 53,200 

 

      
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการรักษา
ความสงบเรียบในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
กองร้อย อส. อ าเภอตาพระยา 

0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0 % 10,000 

 

      
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการศูนย์
ต่อเพื่อเอาชนะยาเสพติด(ศตส.อ าเภอตา
พระยา) 

0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0 % 50,000 

 รวมเงินอดุหนนุ 116,400.00 216,400.00 216,400.00 166,400.00     196,400 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 116,400.00 216,400.00 216,400.00 166,400.00     196,400 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบภายใน 261,396.00 600,120.00 326,501.00 459,752.00     1,081,820 
 



งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงบัอัคคภีัย               
   งบด าเนนิงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

โครงการฝึกอบรมการจัดต้ัง อปพร. ชุดกู้ชีพ
กู้ภัยใหม่หรือฝึกทบทวน ประจ าปี2561 

0.00 108,830.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 0.00 108,830.00 0.00 0.00     0 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุเครื่องแต่งกาย 0.00 0.00 0.00 75,000.00 46.67 % 110,000 
     วัสดุเครื่องดับเพลิง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 17,000 
     วัสดุสนาม 0.00 0.00 0.00 54,200.00 -95.39 % 2,500 
     วัสดุอื่น 0.00 0.00 62,450.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสด ุ 0.00 0.00 62,450.00 129,200.00     129,500 
 รวมงบด าเนนิงาน 0.00 108,830.00 62,450.00 129,200.00     129,500 
   งบลงทุน               
   ค่าครภุัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       พัดลมขนาดใหญ่ จ านวน 2 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 
     ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง               
 

      
หัวก๊อกฉีดน้ าดับเพลิงแบบด้ามปืน ปรับน้ า
ได้ 4 ระดับ จ านวน 1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0 

 รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 0.00 0.00 25,000.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 25,000.00     0 
 รวมงานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคภีัย 0.00 108,830.00 62,450.00 154,200.00     129,500 
 รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 261,396.00 708,950.00 388,951.00 613,952.00     1,211,320 
 แผนงานการศึกษา               
 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
 



    เงินเดือนพนักงาน 544,090.00 670,800.00 860,147.00 942,900.00 48.38 % 1,399,080 
 

          
     เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 386,470.00 682,080.00 702,600.00 766,994.00 -11.54 % 678,480 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 46,375.00 64,140.00 45,540.00 69,609.00 31.79 % 91,740 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 976,935.00 1,417,020.00 1,608,287.00 1,779,503.00     2,253,300 
 รวมงบบคุลากร 976,935.00 1,417,020.00 1,608,287.00 1,779,503.00     2,253,300 
   งบด าเนนิงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 166,000.00 32.53 % 220,000 

     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 1,702.00 5,204.00 2,302.00 768.81 % 20,000 
 รวมค่าตอบแทน 0.00 1,702.00 5,204.00 168,302.00     240,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 5,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 20,800.00 0.00 0 % 0 
       ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -28.57 % 50,000 
       ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 0.00 521,360.00 79.86 % 937,700 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี
2561 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี
2562 

0.00 0.00 99,915.00 0.00 0 % 0 

       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 896.00 5,600.00 9,112.00 0.00 0 % 0 
       ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 528,000.00 621,880.00 532,240.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

       โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี2560 99,904.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



      
โครงการศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนท่ีเพื่อ
ก่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา 

32,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนท่ีเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
ประจ าปี2562 

0.00 0.00 12,320.00 0.00 0 % 0 

 

      
เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ศพด.จัดสรรส าหรับเด็กอายุ
ปฐมวัย (3-5)  

0.00 0.00 97,180.00 0.00 0 % 0 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 666,600.00 727,480.00 771,567.00 791,360.00     1,217,700 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 25,000.00 38,001.00 27,316.00 50,000.00 0 % 50,000 
     วัสดุงานบ้านงานครัว 26,080.00 38,657.00 26,711.00 40,000.00 0 % 40,000 
     ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 947,329.06 1,187,143.40 1,333,370.00 49.46 % 1,992,849 
     วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 17,310.00 46,650.00 14,000.00 42.86 % 20,000 
     วัสดุการศึกษา 0.00 246,500.00 224,370.00 248,200.00 13.7 % 282,200 
 รวมค่าวัสด ุ 51,080.00 1,287,797.06 1,512,190.40 1,685,570.00     2,385,049 
   ค่าสาธารณูปโภค               
     ค่าไฟฟ้า 12,434.21 14,890.98 15,483.90 10,000.00 200 % 30,000 
     ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 795.00 2,005.00 575.00 0.00 100 % 10,000 
 รวมค่าสาธารณูปโภค 13,229.21 16,895.98 16,058.90 10,000.00     40,000 
 รวมงบด าเนนิงาน 730,909.21 2,033,875.04 2,305,020.30 2,655,232.00     3,882,749 
   งบลงทุน               
   ค่าครภุัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0 
 

      
เครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู 
จ านวน 6 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 282,000.00 -100 % 0 

 
      

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบาน กระจกเลื่อน 1 
หลัง 

0.00 0.00 0.00 3,750.00 -100 % 0 

 



      
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือจับชนิดบิดมีชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น (4 ช้ัน) 1 หลัง        

0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0 

       โต๊ะระดับ  3-6 พร้อมเก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0 
 

      
พัดลมขนาดใหญ่ จ านวน 2 เครื่อง (เครื่อง
ละ 4,000 บาท) 

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 

       พัดลมเพติดเพดาน 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
       เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) 0.00 7,900.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาวด า
(18หน้า/นาที) 

3,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       เครื่องส ารองไฟฟ้า 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครภุัณฑ ์ 9,300.00 32,700.00 0.00 336,650.00     0 
   ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
โครงการต่อเติมมุ้งลวดเหล็กดัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านโคกแจง 

200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 200,000.00 0.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 209,300.00 32,700.00 0.00 336,650.00     0 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอดุหนนุ               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
 

      
ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 5 แห่ง จ านวน 146คน 

0.00 0.00 0.00 287.00 -100 % 0 

       เด็กอายุปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  0.00 0.00 0.00 103,960.00 -100 % 0 
 

      
อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน 5 โรงเรียน 
จ านวน 200 วันๆ 20 บาท ต่อคน 

0.00 0.00 0.00 3,059,220.00 -100 % 0 

     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,810,460.00 4,055,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
เข้าค่ายพักแรมยุวชน 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

       อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000 
 



แข่งขันกีฬายุวชนกลุ่มโรงเรียนทัพเสด็จ 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
แข่งขันกีฬายุวชนในสถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
จัดซ้ือสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
ทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพยุวชน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 12,000.00 0 % 12,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
อบรมคุณธรรมจริยธรรมยุวชน 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมยุวชน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ยุวชน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการอยู่ค่ายยุวชน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมน้อมน าวันแม่ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการเข้าค่ายยุวชน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ยุวชนกลุ่มเครือข่ายพระยาต้านยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 



      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการแข่งขันกีฬายุวชนภายในโรงเรียน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการพัฒนาวงดุริยางค์โรงเรียนเพื่อ
พัฒนายุวชน 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนในเขตบริการ 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กโครงการ
ฝึกอบรมอาชีพให้เด็กและเยาวชน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
การปลูกต้อนไม้เฉลิมพระเกียรติฯ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันชาติ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสา 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
พัฒนาทักษะอาชีพและหารายได้ระหว่าง
เรียน 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
ให้บริการรถรับ-ส่ง นักเรียน 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 0 % 60,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการTO BE NUMBER ONE 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการกีฬาสียุวชนภายในโรงเรียน 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

       อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 
 



โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

      
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการเข้าค่ายยุวชน 

0.00 0.00 0.00 8,000.00 0 % 8,000 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการจัดซ้ือสื่อICT เพื่อการเรียนการ
สอน 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการผักปลอดสารพิษ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
 ต้านยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 15,000.00 0 % 15,000 

 
      

อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จ านวน 5 
แห่ง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,496,000 

 รวมเงินอดุหนนุ 1,810,460.00 4,055,000.00 0.00 3,870,467.00     4,218,000 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 1,810,460.00 4,055,000.00 0.00 3,870,467.00     4,218,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา 3,727,604.21 7,538,595.04 3,913,307.30 8,641,852.00     10,354,049 
 งานระดบักอ่นวัยเรียนและประถมศกึษา               
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอดุหนนุ               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ               
 

      
อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน 5 โรงเรียน 
จ านวน 200 วันๆ 20 บาท ต่อคน 

0.00 0.00 3,368,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
เข้าค่ายพักแรมยุวชน 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
แข่งขันกีฬายุวชนภายในสถานศึกษา 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 



      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
จัดซ้ือสื่อเพือ่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรมยุวชน                 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

 

      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมยุวชน
เพื่อ 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระ
บรมราชินีนาถ ประจ าปี 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬา
ยุวชน 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
 และความเป็นไทย 

0.00 0.00 40,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการอยู่ค่ายยุวชน 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมน้อมน าวันแม่               

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการเข้าค่ายยุวชน 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 

      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑายุวชน 
 กลุ่มเครือข่ายตาพระยาต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการแข่งขันกีฬายุวชนภายในโรงเรียน 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 



      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง                              

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
เข้าค่ายยุวชนห่างไกลยาเสพติด 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันชาติ 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
ทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน 
 ด้วยกระบวนการลูกเสือ 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 ส าหรับเด็กและเยาวชน 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
ส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาระดับต าบล 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการ
ให้บริการรถรับส่ง 

0.00 0.00 60,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการTO BE NUMBER ONE 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการกีฬาสียุวชนภายในโรงเรียน 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการจัดเข้าค่ายยุวชน 

0.00 0.00 8,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 

      
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานท่ี 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการผักปลอดสารพิษ 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการยุวชนเข้าค่ายคุณธรรม 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 



      
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาว 

0.00 0.00 15,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมเงินอดุหนนุ 0.00 0.00 3,806,000.00 0.00     0 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 0.00 0.00 3,806,000.00 0.00     0 
 รวมงานระดบักอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 0.00 3,806,000.00 0.00     0 
 รวมแผนงานการศึกษา 3,727,604.21 7,538,595.04 7,719,307.30 8,641,852.00     10,354,049 
 แผนงานสาธารณสุข               
 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข               
   งบด าเนนิงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 0.00 0.00 53,100.00 90,000.00 11.11 % 100,000 
       โครงการอาสาสมัครบริบาล ประจ าต าบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 144,000 
       โครงรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 53,100.00 90,000.00     294,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28,460.00 130,940.00 132,180.00 120,000.00 -16.67 % 100,000 
 รวมค่าวัสด ุ 28,460.00 130,940.00 132,180.00 120,000.00     100,000 
 รวมงบด าเนนิงาน 28,460.00 130,940.00 185,280.00 210,000.00     394,000 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอดุหนนุ               
     เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
       โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 240,000.00 0.00 0 % 0 
       โรงการพระราชด าริด้านการสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 240,000.00 0 % 240,000 
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 240,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมเงินอดุหนนุ 0.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00     240,000 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 0.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00     240,000 
 



รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 28,460.00 370,940.00 425,280.00 450,000.00     634,000 
 รวมแผนงานสาธารณสุข 28,460.00 370,940.00 425,280.00 450,000.00     634,000 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์               
 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์               
   งบด าเนนิงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการวันคนพิการสากล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
       โครงการวันผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 18,300.00 446.45 % 100,000 
 

      
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 18,300.00     250,000 
 รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 0.00 18,300.00     250,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 0.00 18,300.00     250,000 
 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
   งบด าเนนิงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       โครงการวันคนพิการสากล ประจ าปี2561 0.00 99,980.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการวันคนพิการสากลประจ าปี2560 99,930.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       โครงการวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2562 0.00 0.00 104,840.00 0.00 0 % 0 
       โครงการวันผู้สูงอายุ ประจ าปี2561 0.00 99,820.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี2561 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 99,930.00 219,800.00 104,840.00 0.00     0 
 รวมงบด าเนนิงาน 99,930.00 219,800.00 104,840.00 0.00     0 
 รวมงานสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 99,930.00 219,800.00 104,840.00 0.00     0 
 รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 99,930.00 219,800.00 104,840.00 18,300.00     250,000 
 



แผนงานเคหะและชุมชน               
 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน               
   งบบุคลากร               
   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
     เงินเดือนพนักงาน 178,790.00 326,760.00 346,020.00 369,360.00 111.53 % 781,320 
     เงินประจ าต าแหน่ง 24,500.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 0 % 42,000 
     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 166,320.00 216,000.00 216,000.00 234,424.00 44.35 % 338,400 
     เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 22,000.00 24,000.00 24,000.00 45,095.00 59.66 % 72,000 
 รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 391,610.00 608,760.00 628,020.00 690,879.00     1,233,720 
 รวมงบบคุลากร 391,610.00 608,760.00 628,020.00 690,879.00     1,233,720 
   งบด าเนนิงาน               
   ค่าตอบแทน               
 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 64,000.00 20.31 % 77,000 

     ค่าเช่าบ้าน 18,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0 % 36,000 
     เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,000.00 3,900.00 6,600.00 10,000.00 0 % 10,000 
 รวมค่าตอบแทน 20,000.00 39,900.00 42,600.00 110,000.00     123,000 
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 11,600.00 19,400.00 0.00 0.00 0 % 0 
       รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0 % 0 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0 % 40,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการถางหญ้าข้างทาง 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,264.00 12,468.00 11,584.00 0.00 0 % 0 
       ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0 % 0 
       โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ส านักช่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 190,000 
 

      
โครงการรักษาความสะอาดต าบล ตัดหญ้า
สองข้างถนนในเขตต าบลทัพเสด็จ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 28,430.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



รวมค่าใช้สอย 16,864.00 68,298.00 25,084.00 40,000.00     290,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุส านักงาน 8,686.00 21,280.00 19,401.00 39,867.00 -24.75 % 30,000 
     วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0 % 100,000 
     วัสดุก่อสร้าง 22,389.00 186,009.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าวัสด ุ 31,075.00 207,289.00 19,401.00 139,867.00     130,000 
 รวมงบด าเนนิงาน 67,939.00 315,487.00 87,085.00 289,867.00     543,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครภุัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์ส านักงาน               
       กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบดิจิตอล 0.00 14,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เก้าอี้นวม 3,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก 4,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
       ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน 1 หลัง 0.00 0.00 3,750.00 0.00 0 % 0 
       ตู้เหล็กบานเลื่อน 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือจับชนิดบิดมีชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น (4ช้ัน) 1 หลัง 

0.00 0.00 4,900.00 0.00 0 % 0 

       โต๊ะส านักงานชนิดเหล็ก 8,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
 

      
แบบหล่อคอนกรีต (เหล็ก) ขนาด 
15*15*15 

0.00 0.00 0.00 6,400.00 -100 % 0 

     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
       เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์ส ารวจ               
 

      
กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย24เท่า ขาตั้ง
และไม้สตาฟ จ านวน1ชุด 

0.00 27,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

กล้องวัดมุมแบบธรรมดา ชนิดอ่านค่าได้ 
ลิปดา 1 ตัว 

0.00 0.00 84,000.00 0.00 0 % 0 

       ล้อวัดระยะ จ านวน1เครื่อง 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
 



      เครื่องคอมพิวเตอร์ 22,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ส าหรับงาน
ประมวล 

0.00 21,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

       เครื่องปริ้นสีแบบสแกนได้  0.00 0.00 0.00 11,540.00 -100 % 0 
       เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวด า 0.00 3,300.00 0.00 0.00 0 % 0 
       เครื่องส ารองไฟ ขนาด800VA 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครภุัณฑ ์ 62,150.00 73,100.00 92,650.00 17,940.00     0 
   ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่10 บ้านคลองแผง 

0.00 425,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่11 บ้านคลองน้ าใส 

0.00 340,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่12 บ้านทัพเสรี 

0.00 453,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่7 บ้านโคกสะอาด 

0.00 220,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่8 บ้านน้อยพัฒนา 

0.00 460,100.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่9 บ้านร่มไทร 

0.00 496,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี1 บ้านโคกเพร็ก 

221,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี12 บ้านทัพเสรี 

418,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี4 บ้านโคกแจง 

417,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่ท่ี11 
บ้านคลองน้ าใส 

419,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างท านบดินพร้อมประตูปิด-
เปิด 

0.00 348,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่6 บ้าน 0.00 429,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



มะกอก 

      
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ท่ี3 บ้าน
เจียงด า 

396,201.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ าล้นคลองล าสะโตน 
หมู่2 บ้านแสง์ 

0.00 497,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการก่อสร้างห้องน้ า 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
โครงการขยายเขตเสียงตามสายวิทยุประ
ชามสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู7่ บ้านโคกสะอาด 

0.00 222,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

      
โครงการขยายเขตเสียงตามสายวิทยุ
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่11 บ้านคลอง
น้ าใส 

0.00 79,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าจากสระประปา
ไปหนองเสม็ด หมู่ท่ี 8 บ้านน้อยพัฒนา 

396,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการถนนยกระดับดิน พร้อมลงลูกรัง 
หมู่ท่ี3 บ้านเจียงด า 

0.00 454,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการเสียงตามสายวิทยุประชาสัมพันธ์
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านแสง์ 

0.00 142,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 2,468,101.00 4,571,100.00 0.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 2,530,251.00 4,644,200.00 92,650.00 17,940.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 2,989,800.00 5,568,447.00 807,755.00 998,686.00     1,776,720 
 รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,989,800.00 5,568,447.00 807,755.00 998,686.00     1,776,720 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
   งบด าเนนิงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 

12,630.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาสี่ปีและแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

0.00 12,999.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการฝึกอบรมอาชีพให้เด็กเยาวชน และ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
 



ประชาชนในพื้นท่ีต าบลทัพเสด็จ 

      
โครงการศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนท่ีเพื่อสร้าง
ภูมคุ้มกนและป้องกันปัญหายาเสพติดใน
เยาวชนนอกสถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 
      

โครงการสืบสานดนตรีปี่พาทย์พื่้นบ้าน หมู่ 
1 

0.00 0.00 12,320.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการสืบสานท าบายศรีงานประเพณี
ต่างๆ หมู่ 8 

0.00 0.00 14,680.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าใช้สอย 12,630.00 12,999.00 27,000.00 30,000.00     50,000 
 รวมงบด าเนนิงาน 12,630.00 12,999.00 27,000.00 30,000.00     50,000 
   งบลงทุน               
   ค่าครภุัณฑ ์               
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               
       เครื่องท าน้ าร้อน-น้ าเย็น 1 เครื่อง  0.00 0.00 7,500.00 0.00 0 % 0 
       ถังคูลเลอร์สเตนเลส ขนาด 94 ลิตร 4 ใบ 0.00 0.00 26,200.00 0.00 0 % 0 
       ถังน้ าแข็งขนาด 200 ลิตร 1 ใบ 0.00 0.00 3,950.00 0.00 0 % 0 
       ถังน้ าแข็งขนาด 800 ลิตร 1 ใบ 0.00 0.00 11,000.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าครภุัณฑ ์ 0.00 0.00 48,650.00 0.00     0 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 48,650.00 0.00     0 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอดุหนนุ               
     เงินอุดหนุนเอกชน               
 

      
อุดหนุน ม.1 ,ม.8 โครงการแห่หลวงพ่อ
องค์ด า 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

 รวมเงินอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00     0 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 0.00 0.00 0.00 30,000.00     0 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12,630.00 12,999.00 75,650.00 60,000.00     50,000 
 รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 12,630.00 12,999.00 75,650.00 60,000.00     50,000 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ               
 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ               
 



  งบด าเนนิงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี และพิธีส าคัญ
ทางศาสนา 

0.00 523,150.00 265,940.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและพิธีทาง
ศาสนา 

218,206.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและพิธีส าคัญทาง
ศาสนา 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 0 % 150,000 

 

      
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ประจ าปี 
2562 

0.00 0.00 251,380.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
ข้าราชการพนักงาน อบต. 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

 รวมค่าใช้สอย 218,206.00 523,150.00 517,320.00 150,000.00     200,000 
 รวมงบด าเนนิงาน 218,206.00 523,150.00 517,320.00 150,000.00     200,000 
   งบเงินอดุหนนุ               
   เงินอดุหนนุ               
     เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 55,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
 

      
อุดหนุน สภ.ทัพไทยโครงการกีฬาต้านยา
เสพติด 

0.00 0.00 0.00 25,000.00 0 % 25,000 

 
      

อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านโครงการแห่หลวง
พ่อองค์ด า ประจ าปี 2562 

0.00 0.00 35,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตามโครงการปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

 

      
อุดหนุนปกครองจังหวัดตามโครงการสืบ
สานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและงาน
กาชาด 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000 

 
      

อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการงาน
รัฐพิธีงานงานพิธีส าคัญทางศาสนา 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -60 % 20,000 

       อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการ 0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 
 



พัฒนาและส่งเสริมการเล่นกีฬา
วอลเล่ย์บอล 

      
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีเพ่ือนบ้านตาพระยา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

 

      
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการสืบ
สานเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 

     เงินอุดหนุนเอกชน               
 

      
อุดหนุน ม.1 ,ม.8 โครงการแห่หลวงพ่อ
องค์ด า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

 
      

อุดหนุน ม.8 โครงการบูชาเจ้าพ่อหนอง
ตราด ปู่ย่าบ้าน บายศรีบ้านน้อยพัฒนา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

 รวมเงินอดุหนนุ 0.00 55,000.00 85,000.00 151,000.00     165,000 
 รวมงบเงินอดุหนนุ 0.00 55,000.00 85,000.00 151,000.00     165,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัศาสนาวัฒนธรรมและ

นนัทนาการ 
218,206.00 578,150.00 602,320.00 301,000.00     365,000 

 งานกีฬาและนนัทนาการ               
   งบด าเนนิงาน               
   ค่าใช้สอย               
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประเพณี
ท้องถิ่นต้านยาเสพติด 

0.00 0.00 338,554.00 0.00 0 % 0 

 

      
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดต าบลทัพเสด็จ ประจ าปี
2561 

0.00 399,444.00 0.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานกีฬาท้องถิ่นไทย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

       โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 150,000.00 166.67 % 400,000 
 

      
โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

199,565.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

       โครงการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้านจ านวน 186,540.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
 



12หมู่บ้าน 

รวมค่าใช้สอย 386,105.00 399,444.00 338,554.00 150,000.00     450,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุกีฬา 0.00 201,876.00 99,702.00 100,000.00 0 % 100,000 
 รวมค่าวัสด ุ 0.00 201,876.00 99,702.00 100,000.00     100,000 
 รวมงบด าเนนิงาน 386,105.00 601,320.00 438,256.00 250,000.00     550,000 
 รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 386,105.00 601,320.00 438,256.00 250,000.00     550,000 
 รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 604,311.00 1,179,470.00 1,040,576.00 551,000.00     915,000 
 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา               
 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา               
   งบด าเนนิงาน               
   ค่าใช้สอย               
     รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ               
       จ้างเหมาบริการออกแบบและควบคุมงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

 
      

โครงการค่าซ่อมแซมถนนภานในต าบลทัพ
เสด็จ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000 

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 2,236,390.00 0.00 0 % 0 
 รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 2,236,390.00 0.00     510,000 
   ค่าวัสด ุ               
     วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 138,222.00 340,000.00 -100 % 0 
 รวมค่าวัสด ุ 0.00 0.00 138,222.00 340,000.00     0 
 รวมงบด าเนนิงาน 0.00 0.00 2,374,612.00 340,000.00     510,000 
 รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัอตุสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 2,374,612.00 340,000.00     510,000 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน               
   งบลงทุน               
   ค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง               
     ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
       ขุดลอกคลองบ้านคลองน้ าใส หมู่ท่ี 11 0.00 0.00 0.00 450,000.00 -100 % 0 
 



      ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 223,900 
 

      
โครงการก่อสร้างขุดร่องระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บ้านโคกสะอาด 

0.00 0.00 450,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ท่ี 
12 บ้านทัพเสรี 

0.00 0.00 448,600.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 10 บ้านคลองแผง 

0.00 0.00 0.00 447,600.00 0.8 % 451,200 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 6 บ้านมะกอก 

0.00 0.00 0.00 435,700.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 1 บ้านโคกเพร็ก 

0.00 0.00 449,200.00 450,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 10 บ้านคลองแผง 

0.00 0.00 445,100.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 12 บ้านทัพเสรี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 471,100 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 บ้านแสง์ 

0.00 0.00 444,700.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 3 บ้านเจียงด า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 452,100 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 บ้านโคกแจง  

0.00 0.00 448,200.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 8 บ้านน้อยพัฒนา 

0.00 0.00 454,500.00 0.00 100 % 449,500 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 9 บ้านร่มไทร 

0.00 0.00 445,100.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลง
ลูกรัง บ้านร่มไทร หมู่ท่ี 9 

0.00 0.00 0.00 446,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตร
เส้นก็อบผลุก หมู่ท่ี 5 บ้านโคกทหาร 

0.00 0.00 428,000.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 12 บ้าน
ทัพเสรี 

0.00 0.00 0.00 320,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหมู่บ้านไป
ท านบ หมู่ท่ี 3 บ้านเจียงด า 

0.00 0.00 454,900.00 0.00 0 % 0 

 



      
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมต่อ บ้าน
มะกอก หมู่ท่ี 6-บ้านคลองแผง หมู่ท่ี 10 

0.00 0.00 449,700.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ท่ี 5 
บ้านโคกทหาร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 466,100 

 
      

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดล าเลียง
การเกษตร หมู่ท่ี 4 บ้านโคกแจง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,500 

 
      

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บ้านโคกแจง 
หมู่ 4 

0.00 0.00 0.00 426,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.3 บ้านเจียง
ด า 

0.00 0.00 0.00 426,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยี หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างส านักงาน อบต. 

0.00 0.00 0.00 337,800.00 -34.04 % 222,800 

 
      

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตร 
หมู่ท่ี 11 บ้านคลองน้ าใส 

0.00 0.00 447,400.00 0.00 0 % 0 

 
      

โครงการขยายเขตเสียงตามสาย หมู่ 12 
บ้านทัพเสรี 

0.00 0.00 0.00 130,000.00 -100 % 0 

 

      
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสอง
ข้างเส้นหน้าโรงเรียน หมู่ท่ี 5 บ้านโคก
ทหาร 

0.00 0.00 0.00 442,000.00 -100 % 0 

 
      

โครงการขยายเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 6 บ้านมะกอก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 263,200 

 
      

โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่เส้นสระเปี่ยม 
หมู่ท่ี 1 บ้านโคกเพร็ก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 456,100 

 
      

โครงการขุดลอกทางระบายน้ าตามซอย
พร้อมวางท่อ ม.11  บ้านคลองน้ าใส 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 183,700 

 
      

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 
บ้านคลองน้ าใส 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 258,900 

 
      

โครงการถนนล าเลียงการเกษตรพร้อมวาง
ท่อ หมู่ท่ี 9 บ้านร่มไทร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000 

       โครงการถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด 0.00 0.00 0.00 430,000.00 -100 % 0 
       โครงการถนนลูกรังบดอัด หมู่ท่ี 7 บ้านโคก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 441,400 
 



สะอาด 

      
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้
เทคโนโลยี บ้านโคกเพร็ก หมู่ 1 

0.00 0.00 0.00 114,800.00 -100 % 0 

       โครงการปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต. 0.00 0.00 0.00 371,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการรางระบายน้ าแบบไม่มีฝาปิดใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านมะกอก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 172,000 

 
      

โครงการศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 บ้าน
น้อยพัฒนา 

0.00 0.00 0.00 500,000.00 -100 % 0 

       โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0 
 

      
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
2 บ้านแสง์ 

0.00 0.00 0.00 442,900.00 -7.68 % 408,900 

 
      

โครงการสวนหย่อม (เฉลิมพระเกียรติ ร.
10) 

0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0 

       รางระบายน้ ารอบส านักงาน อบต.ทัพเสด็จ 0.00 0.00 498,000.00 0.00 0 % 0 
 

      
อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี บ้านโคก
เพร็ก หมู่ 1 

0.00 0.00 500,000.00 0.00 0 % 0 

 รวมค่าทีด่นิและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 6,363,400.00 6,769,800.00     5,821,400 
 รวมงบลงทุน 0.00 0.00 6,363,400.00 6,769,800.00     5,821,400 
 รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 0.00 0.00 6,363,400.00 6,769,800.00     5,821,400 
 รวมแผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 8,738,012.00 7,109,800.00     6,331,400 
 แผนงานงบกลาง               
 งบกลาง               
   งบกลาง               
   งบกลาง               
     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 37,820.00 44,411.00 109,890.00 170,000.00 9.41 % 186,000 
     เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 4,214.00 3,960.00 26.26 % 5,000 
 

    
เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอื่น 

0.00 200,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

     เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2,495,800.00 3,666,100.00 5,919,300.00 7,290,000.00 -10.84 % 6,500,000 
     เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,150,400.00 1,741,600.00 2,854,400.00 2,986,215.00 -22.98 % 2,300,000 
     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 86,000.00 126,000.00 197,000.00 230,000.00 -0.87 % 228,000 
 



    ส ารองจ่าย 3,645.00 1,200,200.00 1,234,773.00 7,363,107.00 -88.58 % 840,596 
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน               
       โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
       เงินบ าเหน็จรายเดือน 0.00 0.00 76,739.76 76,740.00 0 % 76,740 
       เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 154,710.00 154,710.00 28.07 % 198,135 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

223,160.86 207,716.00 200,402.00 222,587.00 -1.16 % 220,000 

     เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า 0.00 76,739.76 0.00 0.00 0 % 0 
 รวมงบกลาง 3,996,825.86 7,262,766.76 10,751,428.76 18,497,319.00     10,604,471 
 รวมงบกลาง 3,996,825.86 7,262,766.76 10,751,428.76 18,497,319.00     10,604,471 
 รวมงบกลาง 3,996,825.86 7,262,766.76 10,751,428.76 18,497,319.00     10,604,471 
 รวมแผนงานงบกลาง 3,996,825.86 7,262,766.76 10,751,428.76 18,497,319.00     10,604,471 
 รวมทุกแผนงาน 17,763,580.17 33,505,554.51 40,291,752.70 47,000,000.00     47,000,000 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ 
อ าเภอ ตาพระยา   จังหวัดสระแก้ว 

        
                 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
งานบริหารทั่วไป รวม 

12,008,68
0 

บาท 

  
งบบุคลากร รวม 6,709,080 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท 

   
เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 514,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก จ านวน 1  อัตราๆละ 20,400 บาท 
รองนายก จ านวน 2 อัตราๆละ 11,220 บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของนายก รองนายก 
- ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2)         พ.ศ 2557 

      

   
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  การประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงปีที่ผ่านมา  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่ง นายก จ านวน 1 คน  รองนายก  จ านวน 2 คน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2)         พ.ศ 2557 

      

   
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

        การประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงปีที่ผ่านมา  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน       



ค่าตอบแทนพิเศษ  นายก จ านวน 1 คน  รองนายก  จ านวน 2 คน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2)         พ.ศ 2557 

   
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ   จ านวน 1 คน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ.ศ 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ 2557 

      

   
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,232,000 บาท 

      

  การประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงปีที่ผ่านมา  เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบด้วย  ประธานสภา จ านวน 1 คน รอง
ประธานสภา จ านวน 1 คน สมาชิกสภา จ านวน 22 คน เลขา
สภา  จ านวน 1 คน 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่2)         พ.ศ 2557 

      

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,792,360 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 2,423,760 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจ า จ านวน 6 อัตราตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือนตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี รวมต าแหน่งว่างทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วนต าบล และระเบียบหนังสือสั่งการ

      



ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
1.1) ปลัด อบต. จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.2) รองปลัด อบต. จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.3) หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.4) นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.6) นักพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 ต าแหน่ง 

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ พนักงาน/เงินเพ่ิมตามวุฒิการศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังต่อไปนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบ าเหน็จ  บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 252,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ปลัด อบต./รองปลัด อบต.  และ
หัวหน้าส านักปลัด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หลักการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ า
ต าแหน่ง พ.ศ. 2538 แก้ไข ถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2544 

      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 936,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  พนักงานขับรถยนต์  คนครัว คนงานทั่วไป  พนักงานขับ
เครื่องจักรกลเบา 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ  และหนังสือสั่ง
การ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐาน
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที ่4) ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2558 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 156,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพส าหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติตามหน้าที่
ในส านักปลัด อบต. พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 ต าแหน่ง และ
คนงาน จ านวน 3 ต าแหน่ง 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังต่อไปนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 

      



2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินบ าเหน็จ  บ านาญและเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
3) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อ่ืน (ฉบับที ่2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

  
งบด าเนินงาน รวม 5,217,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 802,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 700,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2557 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีสิทธิ์
ได้รับ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่มีสิทธิ์ได้รับตามหนังสือ มท. 0809.4/ว 4522  
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 3,250,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่ารับรองในการประชุมสภาฯ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการ,คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือ
ระเบียบสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในโอกาสต่าง หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการ จ านวน 900,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าจ้างเหมาและบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน

บุคคลภายนอก ฯลฯ 
      

    
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่ารายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการต่างๆ ค่า       



รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่ไปนิเทศตรวจงานหรือเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาดูงานหรือไปด าเนินการอ่ืนๆ อันเป็นไปเพ่ือประโยชน์
ของท้องถิ่นซึ่งจ าเป็นต้อง จ่ายค่ารับรอง  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของ
รายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินกู้เงิน  จ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ดังนี้ ฯลฯ  

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าของรางวัลและเงินรางวัลต่างๆ จ านวน 10,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าของรางวัลและเงินรางวัลค่าปรับจราจร

ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522    
      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่  ท้องถิ่น พ.ศ 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ 2559 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกรณีครบวาระยุบสภา
และกรณีแทนต าแหน่งที่ว่างและส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งอ่ืนๆตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2 ว/ 3675 เรื่องการ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 

      

    
โครงการ "รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน" จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน       ตาม
หนังสือ 0801.2 /ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
เป็นค่าด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ าดื่มค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด 0804.5 /ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุดที่ มท 0810. 4/ ว 661 ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 

      

    
โครงการก าจัดผักตบชวา จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการ ก าจัดผักตบชวา   
ตามหนังสือ 0801.2 /ว1060 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
เป็นค่าด าเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ าดื่มค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจ

      



กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด่วนที่สุด 0804.5 /ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุดที่ มท 0810. 4/ ว 661 ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 

    
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันราชพิธี      วัน
ส าคัญของชาติอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างตกแต่ง
สถานที่ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ฐาน
อ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมกีฬา 2559  

      

    
โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง(ส านักปลัด) จ านวน 100,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินโครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ส านักปลัด) ส าหรับ

ใช้ในกิจการงานของ อบต.ทัพเสด็จ  
      

    
โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน จ านวน 55,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการธนาคารใต้น้ า จ่ายเป็นค่า
ด าเนินงาน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2557 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท 0804.5/
ว 1636 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่  
9 กันยายน 2561 

      

    
โครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการประกวดค าขวัญต่อต้านการ
ทุจริต  จ่ายเป็นค่าด าเนินงาน  เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
น้ าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ฐานอ านาจ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น   
พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่
มท 0804.5/ว 1636 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท 0810.4/
ว 661    ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 

      

    
โครงการประชาคมหมู่บ้านต าบล จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการประชาคมหมู่บ้านต าบล  จ่ายเป็นค่า
ด าเนินงาน  เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าน้ าดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  ฐานอ านาจ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น   

      



พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่
มท 0804.5/ว 1636 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท 0810.4/
ว 661    ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 

    
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ่ายเป็นค่าด าเนินงาน เช่น ค่าต้นไม้ ค่า
ดินปลูก ค่าปุ๋ย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
พ.ศ. 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่
มท 0804.5/ว 1636 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท 0810.4/
ว 661    ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 

      

    
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระราชินีนาถ จ่ายเป็นค่าด าเนินงาน เช่น ค่าต้นไม้ ค่า
ดินปลูก ค่าปุ๋ย ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น   
พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่
มท 0804.5/ว 1636 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท 0810.4/
ว 661    ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 

      

    
โครงการฝึก อปพร. กู้ชีพกู้ภัยใหม่และทบทวน จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึก อปพร.กู้ชีพกู้ภัยใหม่ และทบทวนเช่น
ซ้อมดับเพลิง กู้ภัย และภัยสาธารณอ่ืนๆ ของสมาชิก อปพร.กู้ชีพ
กู้ภัย โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่ารับรอง ค่ากระดาษและเครื่อง
เขียน แบบพิมพ์ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย  
ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จ าเป็น ฯลฯ 

      

    
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ทัพเสด็จ จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ อบต.ทัพเสด็จ จ่ายเป็นค่าด าเนินงาน  เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหาร  ค่า
เบี้ยเลี้ยง  ค่าน้ าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ฐานอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 0813 ลง
วันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2563  

      

    
โครงการยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้4ดี จ านวน 50,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่ง
ความสุข ภายใต 4 ดี  จ่ายเป็นค่าด าเนินงาน  เช่น ค่าป้าย   
ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าน้ าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้อง  ฯลฯ  ฐานอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่มท 0804.5/ว 1636 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท 0810.4/ว 661    ลง
วันที่ 9 กันยายน 2561 

      

    
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพแก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพแก่
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ฯ  จ่ายเป็นค่าด าเนินงาน  เช่น ค่า
ป้าย  ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าน้ าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ฯลฯ   
1.) หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0808.2/
ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548  
2.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

      

    
โครงการหมู่บ้าน/ต าบลสะอาด จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการหมู่บ้าน/ต าบลสะอาด จ่ายเป็นค่า
ด าเนินงาน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ 2557 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่มท 0804.5/ว 1636 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท 0810.4/ว 661   
ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 

      

    
โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     จ่าย
เป็นค่าด าเนินงาน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ าดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ฐานอ านากระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่
มท 0804.5/ว1636 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่มท 0810.4/ว 661  ลง
วันที่  
9 กันยายน 2561 

      

    
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ
(อพ.สธ) 

จ านวน 10,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ) จ่ายเป็นค่า
ด าเนินงาน เช่น ป้าย  ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2557 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 164 ลง
วันที่ 26  มกราคม 2558   

      

    
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการประชาชน เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการอบรมให้ความรู้แก่
ข้าราชการ ประชาชน เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร จ่ายเป็นค่า
ด าเนินงาน เช่น ป้าย  ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์
และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ 2557 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่มท 0804.5/ว 1636 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท 0810.4/ว 661 ลงวันที่ 9 กันยายน 2561 

      

    
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) จ่ายเป็นค่าด าเนินงาน  เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหาร  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าน้ าด่ืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ  ฐาน
อ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วน
ที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2874 ลงวันที่ 20  ธันวาคม  2560  

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      
  การประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงปีที่ผ่านมา  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่า

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
      

   
ค่าวัสดุ รวม 770,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนจ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็น วัสดุส านักงาน ตามประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่  เช่น  ค่า
เครื่องเขียนแบบพิมพ์  กระดาษ  ตรายาง  ปากกา
ดินสอ  แฟ้ม  ต่างๆ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0808.2 ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้

ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็น วัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภท
      



วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น จาน ช้อนส้อม ผงซักฟอก ไม้กวาด น้ าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการสื่อสารที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท 
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 
 

   
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน ท าเอง จ้างท า หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ตาม
ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
และ อะไหล่ เช่น ยางรถยนต์ น้ ามันเบรค เบาะรถยนต์
เบรค ครัช  พวงมาลัย  แบตเตอรี่  รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ
ของยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติการของอบต. ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเอง  หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามประเภท
วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
อะไหล่  เช่น  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  น้ ามันก๊าซ
ถ่าน  ฟืน  แก๊สหุงต้ม  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามรายจ่าย
งบประมาณ 

      

   
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ตามประเภท
วัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไร เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ พู่กัน ส ีฟิล์ม ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทยมท 0808.2/ว1248 ลงวันที่  
27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดท าวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 100,000 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จัดท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามประเภทวัสดุ
คงทนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว 1248     ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 395,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 300,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ค่าไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่
เกินสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งท่ีใช้ใน อาคารส านักงาน โรง
พัสดุ ไฟฟ้าถนนสาธารณะและอ่ืนๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของส านัก
ปลัดโดยถือปฏิบัติตาม 
  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุด
ที ่ มท 0809.3/ว 2271  ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2552  
  หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2 /ว1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล ส านักงานอบต. และในส่วนที่
รับผิดชอบที่อยู่ในความควบคุมดูแลของส านักปลัด โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท 0890.3/
ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ ว 1555  
วันที่ 22 มีนาคม 2560 

      

   
ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของส านักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจ า
ต าแหน่ง โดยการติดต่อราชการทั้งภายในประเทศ ทางไกลระหว่าง
ประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ฯลฯ กับการให้บริการด้วยโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่
มท 0808.2/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2 /ว 1555                    
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

      

   
ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ โทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าจัดซื้อดวงตราไปรษณียา
กรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการด้วย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ด่วนที่สุด
ที ่มท 0890.3/ว 2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2 /ว 1555 ลงวันที่  

      



22 มีนาคม 2560 

   
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรทัศน์ภาพ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการราย
เดือน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์อบต. ค่าบริการสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ด้วย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่มท 0890.3/ว2271 ลง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 

      

  
งบลงทุน รวม 82,600 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 82,600 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกแบบบานเลื่อน จ านวน 2 หลัง จ านวน 9,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกแบบบาน

เลื่อน  จ านวน 2 หลัง ๆ ละ 4,500 บาท 
      

    
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 1 หลัง จ านวน 7,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนตู้เหล็ก

แบบ 4 ลิ้นชัก จ านวน 1 หลังๆ ละ 7,000 บาท 
      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 2 เครื่อง จ านวน 44,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน  จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

      



3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

        

 
      

    
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,600 บาท 

      

  ประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
แลกเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า  
 - มีความสะเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm)  
 - มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (inteface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยว่า 150 แผ่น 
 - สามารถใช้กับ A4 , Latter, Legal และ Custom 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท 

      

    
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet printer) จ านวน 2 เครื่อง จ านวน 15,000 บาท 

      

  ประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
แลกเปลี่ยนเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก (inkjet printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า

      



ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาท ี(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อย 
กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

        

 
      

    
เครื่องส ารองไฟ 2 ตัว จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนเครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA  
 - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท 

      

 
งานบริหารงานคลัง รวม 2,864,360 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,334,360 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,334,360 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,532,580 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจ า จ านวน  5 อัตราตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือนตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี รวมต าแหน่งว่างทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วนต าบล และระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
1.1) ผู้อ านวยการกองคลัง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.2) นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.5) เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 

      



   
เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน จ านวน 24,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆ พนักงาน/เงินเพ่ิมตามวุฒิการศึกษาเป็นไป

ตามระเบียบ และหนังสือสั่งการดังต่อไปนี้ 
      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบ เป็นไปตาม

ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังต่อไปนี้ 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 643,320 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 5 อัตราตั้งจ่ายให้
ครบ 12 เดือนตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ  ดังนี้ 
1.1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.5) พนักงานขับรถยนต์  จ านวน 1 ต าแหน่ง 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 92,460 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ       

  
งบด าเนินงาน รวม 486,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 156,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 110,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่ พนักงานอบต.  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่  มท 0808.2 /ว 3072 ลงวันที่  
29 กันยายน 2557 เรื่องการแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่องค์การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพันกงานราชการ ตามสิทธิ์ที่จะได้รับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข่าวราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที3่) พ.ศ.2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ  พนักงานต าบล     ตาม
สิทธิ์ที่จะได้รับตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้  
1.) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ
ที ่3) พ.ศ 2549 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที ่กค 0422.3/ ว 257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนตาม
หนังสือ 0809.4 ว 452 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559 

      



   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
โครงการจัดท าแผนที่ภาษี จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บ
ภาษีนอกเวลาราชการฯ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าน้ า
ด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.3/ว 462 ลง
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลง
วันที่ 9 มกราคม 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2561  

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ       ค่า
ซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สินยกเว้น (ค่า
เช่าบ้าน) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลง
วันที่ 22  มีนาคม 2560  เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 

      

    
หมวดอ่ืนๆค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการของ
คณะผู้บริหารสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ที่เดินทางไปประชุมอบรมสัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อ
ราชการ ฯลฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ฯลฯ 

      

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่า
ใช้สอยส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้  
1.ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย  
2.ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุโดย
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ ว

      



1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค 
 

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนจ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็น วัสดุส านักงาน ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ กระดาษ ตรายาง ปากกา
ดินสอ แฟ้มต่างๆ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  
มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
 
 

      

   
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนจ้างท าท าเองหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามประเภท วัสดุ
คงทนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
อะไหล่ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันก๊าซ ถ่าน
ฟืน แก๊สหุงต้ม ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามรายจ่ายงบประมาณ 

      

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จัดท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุ
คงทนวัสดุสิ้นเปลือง และ วัสดุอุปกรณ์ ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูลหน่วยประมวลผล ฯลฯ  ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
งบลงทุน รวม 44,000 บาท 

   
ค่าครุภัณฑ ์ รวม 44,000 บาท 

   
ครุภัณฑ์ส านักงาน       



    
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกแบบบานเลื่อน จ านวน 2 หลัง จ านวน 9,000 บาท 

      

  ประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
แลกเปลี่ยนตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกแบบบาน
เลื่อน จ านวน 2 หลังๆ ละ 4,500 บาท 

      

    
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  22  ช่อง จ านวน 7,500 บาท 

      

  ประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
แลกเปลี่ยนตู้เหล็กเก็บเอกสาร
แบบ 22  ช่อง จ านวน 1 หลังๆ ละ 7,500 บาท 

      

    
โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 1 ชุด จ านวน 2,900 บาท 

      
  ประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

แลกเปลี่ยนโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 1 ชุดๆ ละ 2,900 บาท 
      

   
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์       

    
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 1 เครื่อง จ านวน 22,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน  จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกน
หลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วย
ความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 9 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ า
หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 

      



- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

        

 
      

    
เครื่องพิมชนิดเลเซอร์ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง จ านวน 2,600 บาท 

      

  ประมาณการรายจ่ายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
แลกเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า  
 - มีความสะเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600*600 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อ
นาท ี(ppm)  
 - มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (inteface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง  
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยว่า 150 แผ่น 
 - สามารถใช้กับ A4 , Latter, Legal และ Custom 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,600 บาท 

      

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,081,820 บาท 

  
งบบุคลากร รวม 579,420 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 579,420 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 202,620 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน และปรับปรุงเงินเดือน

ประจ าปี จ านวน 1 อัตรา  ตั้งจ่ายครบจ านวน 12 เดือน 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 328,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงาน/เงินเพ่ิมตามวุฒิ
การศึกษา  พนักงานตามภารกิจ จ านวน 1 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน  2  อัตรา  ตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือนตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี  และระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยจ่าย
ให้กับพนักงานจ้าง  

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 48,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง       

  
งบด าเนินงาน รวม 306,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 51,000 บาท 



   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่พนักงาน อบต. ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3072 ลง
วันที่ 29  กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงาน อบต.ตามสิทธิ์ที่จะได้รับ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานต าบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับ
ที3่)พ.ศ. 2549 
2.) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  ตามหนังสือที ่มท. 0809.4/ว 4522 ลง
วันที่ 9  สิงหาคม  2559 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานบริการประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาล
วันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ า
ด่ืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ฐานอ านาจ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วน
ที่สุดที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่
มท 0810.4/ ว 661 ลงวันที่ 9 กันยายน 2561   

      

    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานบริการประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาล
วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
น้ าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  ฐานอ านาจ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วน
ที่สุดที่ มท 0804.5/ ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 และ

      



หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดที่
มท 0810.4 ว 61 ลงวันที่ 9 กันยายน 2561  

    
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ศตส.ต าบลทัพเสด็จ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินงานของ  ศตส. ต าบลทัพเสด็จ เช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ฐาน
อ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้าฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หนังสือ
กระทรวงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก
ที ่มท 0816.5/ ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับค่าเบี้ยเลี้ยง ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
พ.ศ 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 

      

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการดังนี้ หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2 ว 1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย
ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภคกรณีจ้างเหมาบริการให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1555 ลง
วันที่ 22 มีนาคม 2560  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนจ้างท าท าเองหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุส านักงาน  ตามประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่เช่น ค่าเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์  กระดาษ  ตรายาง  ปากกา  ดินสอแฟ้ม  ต่างๆ ให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่  มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน ท าของ ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ ประเภทประกอบ

      



อะไหล่ เช่น ค่าเคมีภัณฑ์ (ก ามะถัน,กรด,ด่าง) ค่าเวชภัณฑ์
ออกซิเจน แอลกอฮอล์ น้ ายาต่างๆ ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามรายจ่าย
งบประมาณ 
 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนจัดท าท าเองหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็น วัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุ
คงทน วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูลหน่วยประมวลผลให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 196,400 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 196,400 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององุ์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนอ าเภอตาพระยา  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ  อ าเภอตา
พระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นไปตามหนังสือ อ าเภอตาพระยา ด่วน
ที่สุด ที ่สก 0023.10/0712 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

      

    
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

จ านวน 53,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอเพ่ือด าเนินงานบริการประชาชนในการ
เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น  ค่าป้าย
ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าน้ าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระจายอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้  
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

    
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

จ านวน 53,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอเพ่ือด าเนินงานบริการประชาชนในการ
เดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่น  ค่าป้าย
ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าน้ าดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

      



เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระจายอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
อุดหนุนตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้  
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

    
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการรักษาความสงบเรียบในพื้นที่
รับผิดชอบของกองร้อย อส. อ าเภอตาพระยา 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอเพ่ือด าเนินงานโครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  เช่น  ค่าป้ายค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าน้ าดื่ม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆเก่ียวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระจายอ านาจ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้  
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

    
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการศูนย์ต่อเพ่ือเอาชนะยาเสพติด(ศตส.
อ าเภอตาพระยา) 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอ าเภอเพ่ือด าเนินงานโครงการศูนย์เยาวชนเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด  เช่น  ค่าป้าย  ค่าอาหาร  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าน้ าดื่ม  ค่า
วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆเก่ียวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระจาย
อ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนตามระเบียบหนังสือสั่งการ
ดังนี้  
1.) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

      

 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 129,500 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 129,500 บาท 

   
ค่าวัสดุ รวม 129,500 บาท 

   
วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 110,000 บาท 

      

  เพ่ือจัดซื้อชุดดับเพลิง ฯลฯ ฐานอ านาจกระทรวงมหาดไป ปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ที ่มท .0808.2/ว 1248 ลง
วันที่ 27  มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามรายจ่าย
งบประมาณ 

      

   
วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนจัดท าท าเองหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเครื่องดับเพลิง ตามประเภทวัสดุ
คงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่  เช่น  ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สั่งการกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุสนาม จ านวน 2,500 บาท 



      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนจัดท าท าเองหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสนาม ตามประเภทวัสดุคงทน  วัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่  เช่น  เต็นส์
นอน/เต็นส์สนาม  ถุงนอน  เข็มทิศ  เปล  เตียงสนาม ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

แผนงานการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 

10,354,04
9 

บาท 

  
งบบุคลากร รวม 2,253,300 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,253,300 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 1,399,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจ า จ านวน 5 อัตราตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือนตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี รวมต าแหน่งว่างทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วนต าบล และระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
1.1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.2) นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.3) ครู  จ านวน 3 ต าแหน่ง 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 84,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกอง

การศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง อัตราเดือนละ 3,500 บาท 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 678,480 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จ านวน 3 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน 3  อัตรา  ตั้งจ่าย
ให้ครบ 12 เดือนตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป ดังนี้ 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 91,740 บาท 

      
  เพ่ือจายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพส าหรับพนักงานจ้างตาม

ภารกิจ จ านวน 3 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จ านวน 3 อัตรา 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 3,882,749 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 240,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 220,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 

      



-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2 ว 3072 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2557 เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงาน อบต.ตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  ตามระเบียบสั่งการ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่3) พ.ศ. 2549 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0422.3/ว257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 

      

   
ค่าใช้สอย รวม 1,217,700 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายในการด าเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ต าบลทัพ
เสด็จ    เช่น  ค่าป้าย  ค่าอาหาร  และค่าเครื่องดื่ม  ค่าขนม  ค่าของ
รางวัลส าหรับเด็กค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ ฐานอ านาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
ร่วมอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0816.5/ว 2726 ลง
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่
พัก  ค่าบริการจอดรถ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วน
พิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆที่จ าเป็นใน
การเดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาต าบล  พนังงาน
ต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง อบต. ที่เดินทางไป
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่4) พ.ศ. 2561 ฯลฯ 

      

    
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 937,700 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก       



เล็ก จ านวน 5 แห่ง      เป็นเงิน  813,400  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก  35 x 245 x 20  เป็น
เงิน 171,500 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์ 36 x 245 x 20  เป็น
เงิน 176,400 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร 35 x 245 x 20  เป็น
เงิน 171,500 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง 35 x 245 x 20  เป็น
เงิน 171,500 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก 25 x 240 x 20 เป็น
เงิน 122,500 บาท 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      เป็นเงิน 124,300  บาท 
 - ค่าหนังสือ              อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก 25x1,130  เป็น
เงิน 28,250  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์ 25x1,130  เป็นเงิน 28,250  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร 20x1,130  เป็นเงิน 22,600  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง 25x1,130  เป็นเงิน 28,250  บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก 15x1,130  เป็นเงิน 16,950  บาท 
1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) โดยปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563 
 
 
 

        

 
      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน 30,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายในการด าเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ เช่น ค่าป้าย  ค่าอาหาร  และค่าเครื่องดื่ม  ค่าขนมของรางวัล
      



ส าหรับเด็ก  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง ฯลฯ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   
ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่าย
จากค่าใช้สอยกรณีที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุโดย
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าในลักษณะ ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 2,385,049 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเองหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุส านักงานตามประเภทวัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุ อุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่
เช่น กระดาษ ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่างๆน้ าดื่ม ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 ว/ 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  แลกเปลี่ยน  จ้างท าท าเอง  หรือกรณีอ่ืน
ใด  เพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัวตาม
ประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบ
และอะไหล่เช่นจาน  ช้อนส้อม  ผงซักฟอก  ไม้กวาด น้ ายาล้าง
จาน  น้ ายาขัดห้องน้ า  น้ ายาถูพ้ืน 
ฯลฯให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0808.2 ว /1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมา 

      

   
ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,992,849 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียน จ านวน 260 วัน คนละ 7.37 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก  35 x 260 x 7.37  เป็น
เงิน 67,067 บาท 

      



- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์ 36 x 260 x 7.37 เป็น
เงิน 68,983 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร 35 x 260 x 7.37 เป็น
เงิน 67,067 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง 35 x 260 x 7.37 เป็น
เงิน 67,067 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก 25 x 260 x 7.37 เป็น
เงิน 47,905 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารเสริม(นม) ส าหรับ
โรงเรียน  จ านวน 5 แห่ง 
 - โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก  จ านวน 250x7.37x260 เป็น
เงิน 479,050 บาท 
 - โรงเรียนบ้านโคกทหาร  จ านวน 165x7.37x260 เป็น
เงิน 316,173 บาท 
 - โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้าน
แสง์)  จ านวน  212x7.37x260   เป็นเงิน  406,235 บาท 
 - โรงเรียนบ้านโคกแจง  จ านวน  147x7.37x260 เป็น
เงิน 281,682 บาท 
 -โรงเรียนบ้านมะกอก จ านวน 100x7.37x260 เป็น
เงิน 191,620 บาท 
1.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2.) โดยปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0816.2/ว4110  ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563 

   
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  พ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ  แลกเปลี่ยน  จ้างท า  
ท าเองหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุ
คอมพิวเตอร์  ตามประเภทวัสดุคงทน  วัสดุสิ้นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์
ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  หน่วย
ประมวลผล ฯลฯให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่
มท 0808.2 ว/ 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมา 

      

   
วัสดุการศึกษา จ านวน 282,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษารายหัว  จ านวน  5 ศูนย์ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก  35x1,700  จ านวน
เงิน 59,500 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์ 36x1,700  จ านวนเงิน 61,200 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร 35x1,700  จ านวน

      



เงิน 59,500 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง  35x1,700  จ านวน
เงิน 59,500 บาท 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก 25x1,700  จ านวน
เงิน 42,500 บาท 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 68 ล าดับที่ 49 

   
ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท 

   
ค่าไฟฟ้า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ค่ากระแสไฟฟ้า
สาธารณะ  ส่วนที่เกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งท่ีใช้
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอ่ืน ๆที่อยู่ในความควบคุม ดูแล ของกอง
การศึกษา  ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0893.3/ว2271 ลง
วันที่  23  พฤศจิกายน  2552  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0810.8 / ว2217 ลง
วันที่  19  ตุลาคม  2560   

      

   
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา/ค่าน้ าบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 5  ศูนย์  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท 0893.3/ว2271 ลง
วันที่  23  พฤศจิกายน  2552  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที ่มท 0810.8 / ว2217 ลง
วันที่  19  ตุลาคม  2560   

      

  
งบเงินอุดหนุน รวม 4,218,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 4,218,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการเข้าค่ายพักแรมยุวชน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจงตามโครงการเข้าค่ายพักแรมยุวชน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการแข่งขันกีฬายุวชนกลุ่มโรงเรียน
ทัพเสด็จ 

จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจงตามโครงการแข่งขันกีฬายุวชนกลุ่ม
โรงเรียนทัพเสด็จ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการแข่งขันกีฬายุวชนในสถานศึกษา จ านวน 15,000 บาท 

        เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจงตามโครงการแข่งขันกีฬายุวชนใน       



สถานศึกษา 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการจัดซื้อสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจงตามโครงการจัดซื้อสื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการทัศนศึกษานอกแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจงตามโครงการทัศนศึกษานอกแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพยุวชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจงตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพยุวชน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจงตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมยุวชน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจงตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ยุวชน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ยุวชน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านบ้านโคกทหารตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมยุวชน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหารตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬายุวชน 

จ านวน 20,000 บาท 



      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหารตามโครงการส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬายุวชน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหารตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ไทย ความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตามโครงการอยู่ค่ายยุวชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหารตามโครงการอยู่ค่ายยุวชน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน้อมน าวันแม่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน้อมน า
วันแม ่
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการเข้าค่ายยุวชน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กตามโครงการเข้าค่ายยุวชน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ยุวชนกลุ่มเครือข่ายพระยาต้านยาเสพติด 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กตามโครงการเเข่งขันกีฬา-
กรีฑา ยุวชนกลุ่มเครือข่ายตาพระยาต้านยาเสพติด 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการแข่งขันกีฬายุวชนภายใน
โรงเรียน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กตามโครงการแข่งขันกีฬายุวชนภายใน
โรงเรียน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จ านวน 15,000 บาท 

      
  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 

1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
      



ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนในเขตบริการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กตามโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนในเขต
บริการ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กตามโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กโครงการฝึกอบรมอาชีพให้เด็กและเยาวชน จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็กตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้เด็ก
และเยาวชน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการการปลูกต้อนไม้เฉลิมพระเกียรติ
ฯ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอกตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
ชาติ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอกตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันชาติ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
จิตอาสา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอกตามโครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอกตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้าน       



วิชาการ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพและหารายได้
ระหว่างเรียน 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอกตามโครงการพัฒนาทักษาอาชีพและหา
รายได้ระหว่างเรียน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการให้บริการรถรับ-ส่ง นักเรียน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอกตามโครงการให้บริการรถรับ-ส่ง
นักเรียน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการTO BE NUMBER ONE จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง 17 ตามโครงการ
TO BE NUMBER ONE 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการกีฬาสียุวชนภายในโรงเรียน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง 17ตามโครงการเข้าค่าย
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง 17 ตามโครงการเข้าค่า
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเฉลิมพระเกีรติ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการเข้าค่ายยุวชน จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง 17 ตามโครงการเข้าค่ายยุวชน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการจัดซื้อสื่อICT เพ่ือการเรียน
การสอน 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง 17 ตามโครงการจัดซื้อสื่อ ICT เพ่ือการ
เรียนการสอน 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

      



ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

    
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวงตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการผักปลอดสารพิษ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง 17 ตามโครงการผัดปลอดสารพิษ 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง 17 ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เสพติด 
 ต้านยาเสพติด 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง 17 ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด ต้านยาเสพติด 
1.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

      

    
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน จ านวน 5 แห่ง จ านวน 3,496,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน  จ านวน 5 แห่ง 
 - โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก  จ านวน 250*20*200 เป็นเงิน  
1,000,000 บาท 
 - โรงเรียนบ้านโคกทหาร  จ านวน 165*20*200 เป็น
เงิน 660,000 บาท 
 - โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแสง์)  จ านวน  212*20*200   เป็น
เงิน  848,000 บาท 
 - โรงเรียนบ้านโคกแจง  จ านวน  147*20*200 เป็นเงิน  
588,000 บาท 
โรงเรียนบ้านมะกอก จ านวน 100*20*200 เป็นเงิน  
400,000 บาท 

      

แผนงานสาธารณสุข 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 634,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 394,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 294,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       



    
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเป็น
ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ป้ายโครงการ  วัสด ุอุปกรณ์และ
อ่ืนๆ ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นหนังสือด่วน
ที่สุด มท 0810.5 /ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  

      

    
โครงการอาสาสมัครบริบาล ประจ าต าบล จ านวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลประจ า
ต าบล จ านวน 2 คน คนละ 6,000 บาท ต่อ
เดือน  จ านวน 12 เดือน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/ว 6290 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0819.2/0803 ลง
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 

      

    
โครงรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ ค่าป้าย
โครงการ  วัสดุ  อุปกรณ์  และอ่ืนๆ ฐานอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นต้นหนังสือด่วนที่สุดมธ 0810.5 /ว 2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
หน้า 83 ล าดับที่  38 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างท า   ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์  ประเภทประกอบ
อะไหล่ เช่น ค่าเคมีภัณฑ์ (ก ามะถัน,กรด,ด่าง)  ค่า
เวชภัณฑ์ ออกซิเจน แอลกอฮอล์  น้ ายาต่างๆ  น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบิน
ซิล น้ ามันเครื่อง น้ ามันก๊าซ  ถ่าน ฟืน  แก๊สหุงต้มฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามรายจ่าย
งบประมาณ 

      



  
งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

    
โรงการพระราชด าริด้านการสาธารณสุข จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน เพ่ือขับเคลื่อนโครงการพระราชด าริ
ด้านการสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ให้มีความเหมาะสมกับปัญญาและ
บริบทของพื้นที่ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยเงิน
อุดหนุนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท. 0808.2/ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่องการซักซ้อมแนวทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 250,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 250,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการวันคนพิการสากล จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันผู้พิการสากล เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย     ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนวิทยากร
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตามอ านาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาและส่งเสริมนักกีฬาเข้าแข่งขัน ฯลฯ พ.ศ 2559  

      

    
โครงการวันผู้สูงอายุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการวันผู้สูงอายุ เช่นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้าย     ค่าจัดสถานที่  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนวิทยากรและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  ตามอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งเสริม
นักกีฬาเข้าแข่งขัน ฯลฯ พ.ศ 2559  

      

    
โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย     ค่าจัด
สถานที่  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ตามอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมนักกีฬาเข้า
แข่งขัน ฯลฯ พ.ศ 2559  

      

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,776,720 บาท 



  
งบบุคลากร รวม 1,233,720 บาท 

   
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,233,720 บาท 

   
เงินเดือนพนักงาน จ านวน 781,320 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และเงินปรับปรุงเงินเดือน
พนักงานประจ า จ านวน 3 อัตราตั้งจ่ายให้ครบ 12 เดือนตามกรอบแผน
อัตราก าลัง 3 ปี รวมต าแหน่งว่างทั้งนี้ให้จ่ายตามค าสั่งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน เลื่อนระดับของพนักงานส่วนต าบล และระเบียบหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
1.1) ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.2) นายช่างโยธา จ านวน 2 ต าแหน่ง 

      

   
เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง อัตราเดือน

ละ  3,500 บาท จ านวน 12 เดือน 
      

   
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 338,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน 3 อัตรา ตั้งจ่ายให้
ครบ 12 เดือนตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี ระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนต าบล ดังนี้ 
1.1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
1.3) เจ้าพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จ านวน 1 ต าแหน่ง 

      

   
เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จ านวน 72,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงาน

จ้าง จ านวน 3 อัตรา  จ่ายให้ครบ 12 เดือน 
      

  
งบด าเนินงาน รวม 543,000 บาท 

   
ค่าตอบแทน รวม 123,000 บาท 

   
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 77,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี) แก่ พนักงานอบต.  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่  มท 0808.2 /ว 3072 ลงวันที่  
29 กันยายน 2557 เรื่องการแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่องค์การ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

      

   
ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนต าบลที่มีสิทธิ์เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

      

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ พนักงานต าบล      ตาม       



สิทธิ์ที่จะได้รับตามระเบียบหนังสือสั่งการดังนี้  
1.)   กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที ่3 พ.ศ 2549  
2.) หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุดที่  กค 0422.3/ว 257 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน 

   
ค่าใช้สอย รวม 290,000 บาท 

   
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ ค่าเบี้ยเลี้ยงค่า
พาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าอ่ืนๆที่เก่ียวข้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 พ.ศ 2559 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ส านักช่าง) จ านวน 190,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลางส าหรับใช้งานในกิจการของ อบต.

ทัพเสด็จ (กองช่าง) 
      

    
โครงการรักษาความสะอาดต าบล ตัดหญ้าสองข้างถนนในเขตต าบลทัพ
เสด็จ 

จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการรักษาความสะอาดใน
ต าบล เช่น น้ ามันเครื่องตัดหญ้า ใบมีดเครื่องตัดหญ้า และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

      

   
ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   
วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยนจ้างท าท าเองหรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็น วัสดุส านักงาน ตามประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่เช่น ค่าเครื่อง
เขียนแบบพิมพ์กระดาษ ตรายาง ปากกา ดินสอ แฟ้มต่างๆ  ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

   
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็น วัสดุไฟฟ้า ตามประเภท วัสดุคงทน
วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไหล่ เช่นค่าหลอด
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊กสวิทซ์ไฟฟ้า  และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2 /ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น

      



วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามรายจ่าย
งบประมาณ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 50,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 50,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้เด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ต าบลทัพ
เสด็จ 

จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร และค่าอ่ืน ๆ ในการด าเนินการ
ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ต าบล
ทัพเสด็จ ฐานอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วน
ที ่10 0810.5 ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

      

    
โครงการศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่เพ่ือสร้างภูมคุ้มกนและป้องกันปัญหายา
เสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวิทยากร และค่าอ่ืน ๆ ในการด าเนินการ
ตามโครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นท่ีเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษาฐานอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หนังสือด่วนที่ 10 0810.5 ว 2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 

      

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 365,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 200,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและพิธีส าคัญทางศาสนา จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันรัฐพิธีวันส าคัญ
ของชาติอ่ืนๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างตกแต่ง
สถานที่ ค่าตอบแทนชุดการแสดง  ค่าพานพุ่ม ค่าพานดอกไม้สด  ค่า
พวงมาลา  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  ผ่านอ านาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขัน
กีฬาและส่งนักกีฬา 2559 ตั้งจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

      

    
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการพนักงาน อบต. จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
ข้าราชการ พนักงานของ อบต. จ่ายเป็นค่าด าเนินงาน เช่น ค่า
ป้าย ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ าดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

      



ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ 2557 หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สดุ ที ่มท.0804.5/ว1634 ลง
วันที่ 22 กันยายน 2557 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4/ว661 ลงวันที่ 9 กันยายน 2561  

  
งบเงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท 

   
เงินอุดหนุน รวม 165,000 บาท 

   
เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    
อุดหนุน สภ.ทัพไทยโครงการกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 25,000 บาท 

      

  อุดหนุน สภ.บ้านทัพไทย เพ่ือด าเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติดฐาน
อ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุดที่ มท 0808.2 /ว 3842 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

    
อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  อุดหนุนจังหวัดสระแก้วเพื่อด าเนินโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2 /ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย 

      

    
อุดหนุนปกครองจังหวัดตามโครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพา
และงานกาชาด 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอตาพระยาเพ่ือด าเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดน
เบื้องบูรพาและงานกาชาดฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0808.2/ ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

      

    
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการงานรัฐพิธีงานงานพิธีส าคัญทาง
ศาสนา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  อุดหนุนอ าเภอตาพระยาเพ่ือด าเนินโครงการงานรัฐพิธีและงานพิธีส าคัญ
ทางศาสนา  ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 

      

    
อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตามโครงการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพ่ือนบ้านตา
พระยา 

จ านวน 10,000 บาท 

      
  อุดหนุนอ าเภอตาพระยาเพ่ือด าเนินโครงการสร้างความสัมพันธ์ดีเพ่ือน

บ้านตาพระยา ฐานอ านาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
      



อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท 0808.2/ ว 3886 ลง
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

   
เงินอุดหนุนเอกชน       

    
อุดหนุน ม.1 ,ม.8 โครงการแห่หลวงพ่อองค์ด า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าด าเนินงาน แห่หลวงพ่อองค์ด าตาม
วัฒนธรรมของโคกเพร็กและบ้านน้อยพัฒนาที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็น
เวลานาน  

      

    
อุดหนุน ม.8 โครงการบูชาเจ้าพ่อหนองตราด ปู่ย่าบ้าน บายศรีบ้านน้อย
พัฒนา 

จ านวน 20,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ ค่าด าเนินงานบูชาเจ้าพ่อหนองตลาด ตามวัฒนธรรม

บ้านน้องพัฒนาที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน 
      

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 550,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 550,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 450,000 บาท 

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานกีฬาท้องถิ่นไทย จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นงานกีฬาท้องถิ่นไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจัด
สถานที่ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตามอ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน พ.ศ. 2559  

      

    
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จ านวน 400,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้าง  
ค่าตอบแทนกรรมการผู้ตัดสินและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ตาม
อ านาจกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน พ.ศ. 2559  

      

   
ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท 

   
วัสดุกีฬา จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเอง หรือกรณีอ่ืนใดเพ่ือให้
ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุกีฬา  ตามประเภทวัสดุคงทนวัสดุ
สิ้นเปลืองและวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบอะไร เช่น
ฟุตบอล  ตะกร้อ  วอลเลย์บอล  เปตอง ตาข่ายประตูฟุตบอล  
 ตาข่ายตะกร้อ  ตาข่ายวอลเลย์บอล ฯลฯ ที่เก่ียวข้องให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่มท 0808.2/ ว 1248 ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น

      



วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่าย ตามรายจ่าย
งบประมาณ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 510,000 บาท 

  
งบด าเนินงาน รวม 510,000 บาท 

   
ค่าใช้สอย รวม 510,000 บาท 

   
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
จ้างเหมาบริการออกแบบและควบคุมงาน จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างออกเเบบควบคุมงานตามภารกิจอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวิศกรผู้มีใบอนุญาติ
รับรองแบบ ตามกฎหมายก าหนดไว้ 

      

   
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ       

    
โครงการค่าซ่อมแซมถนนภานในต าบลทัพเสด็จ จ านวน 500,000 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่        

 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน รวม 5,821,400 บาท 

  
งบลงทุน รวม 5,821,400 บาท 

   
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 5,821,400 บาท 

   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

    
ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จ านวน 223,900 บาท 

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านคลองแผง จ านวน 451,200 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00  เมตร  ยาว 148.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 หน้า 42 ล าดับที่ 50  

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสรี จ านวน 471,100 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 130.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50  เมตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 หน้า 28  ล าดับ 104  

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเจียงด า จ านวน 452,100 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561-
2565  หน้า  33  ล าดับ 16  

      

    
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา จ านวน 449,500 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       



ช่วงที่  1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ช่วงที่  2  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวาง
ท่อ คสล. 0.40 เมตร จ านวน 5 ท่อน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 หน้า 19 ล าดับ  67 

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร จ านวน 466,100 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด  
ช่วงที่  1 งานดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 8 ท่อน และ
ท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 7 ท่อน 
ช่วงที่  2 งานดินลูกรัง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 9 ท่อน  
ช่วงที ่ 3 งานดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. 
ช่วงที่  4 งานดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 525 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 273 ลบ.ม. เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติมแก้ไขครั้ง
ที ่1/2563  หน้า 12  ล าดับ 39 

      

    
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดล าเลียงการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง จ านวน 450,500 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดล าเลียงการเกษตร  
ช่วงที่  1  งานดินลูกรัง  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,275 ลบ.ม. 
ช่วงที่  2  งานดินลูกรัง  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมเปลี่ย
แปลงครั้งที่ 1/2563   หน้า 10 ล าดับ 30 

      

    
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างส านักงาน อบต. จ านวน 222,800 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร  มีพ้ืน
ลาน คสล. ไม่น้อยกว่า 345.75 ตารางเมตร  เป็นไปตาม
แผนพัฒนา  ท้องถิ่น 5 ปี  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 50  ล าดับ 84 

      

    
โครงการขยายเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก จ านวน 263,200 บาท 

      

  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเสียงตามสายในหมู่บ้าน หมู่
ที ่6 บ้านมะกอก 
 -งานไฟฟ้าและอาคาร 

      



 -งานครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงและเครื่องเล่น DVD/USB 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 14 ล าดับที่ 45 

    
โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่เส้นสระเปี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก จ านวน 456,100 บาท 

      

  เพ่ือขุดลอกและสร้างคลองไส้
ไก่ คสล. ขนาด กว้าง 1.00 เมตร  ยาว 458  เมตร ลึกไม่น้อย
กว่า 0.50 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-
2565  หน้า 31  ล าดับ  6 

      

    
โครงการขุดลอกทางระบายน้ าตามซอยพร้อมวางท่อ ม.11  บ้านคลองน้ า
ใส 

จ านวน 183,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกทางระบายน้ าตามซอยพร้อมวาง
ท่อ  กว้าง 0.80-1.00 เมตร ยาว 1,610  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-
0.50 พร้อมวางท่อ คสล.0.60 เมตร จ านวน 4 จุด รวม
ทั้งสิ้น 53  ท่อน  วางท่อ คสล. 0.40 เมตร จ านวน 1 จุด รวม 9 ท่อน 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563  หน้า 27 ล าดับ 97 

      

    
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 บ้านคลองน้ าใส จ านวน 258,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2563 เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563 หน้า 28  ล าดับ 101 

      

    
โครงการถนนล าเลียงการเกษตรพร้อมวางท่อ หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร จ านวน 450,000 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างถนนล าเลียงการเกษตรพร้อมวางท่อ 
ช่วงที่  1 งานดินถม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร  สูง
เฉลี่ย 0.70 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. พร้อม
วางท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร  จ านวน 16 ท่อน  วางคู่ 
ช่วงที่  2  งานดินถม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 155 เมตร สูง
เฉลี่ย 0.70  เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 976.50 ลบ.
ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 0.60 เมตร จ านวน 8 ท่อน 
ช่วงที่ 3 งานดินถม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 330 เมตร  สูง
เฉลี่ย 0.40 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,188 ลบ.ม. 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2563  หน้า 22  ล าดับ 77 

      

    
โครงการถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด จ านวน 441,400 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 
ช่วงที่  1 งานดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,200 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 720 ลบ.ม. 
ช่วงที่  2  งานดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร  หนา

      



เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 เพ่ิมเติมแก้ไข
ครั้งที่ 1/2563 
หน้า 16  ล าดับ 56 

    
โครงการรางระบายน้ าแบบไม่มีฝาปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก จ านวน 172,000 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร  ลึก 0.20 เมตร ยาวรวมทั้งโครงการ 288 เมตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติมแก้ไข
ครั้งที่ 1/2563  หน้า14 ล าดับ 46 

      

    
โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านแสง์ จ านวน 408,900 บาท 

      

  เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่วงที่ 1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 72.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ช่วงที่  2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ. 2561-
2565 หน้า 31  ล าดับ  7  

      

 
แผนงานงบกลาง 

 
 

 
งบกลาง รวม 

10,604,47
1 

บาท 

  
งบกลาง รวม 

10,604,47
1 

บาท 

   
งบกลาง รวม 

10,604,47
1 

บาท 

   
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 186,000 บาท 

      

  1.เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 180,000 บาทให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ในอัตราร้อยละ 5 พร้อมหักค่าตอบแทนพนักงานจ้างส่ง
เป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกัน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
ส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลง
วันที่ 22  มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือส านักงานก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.5/ว81 ลง
วันที่ 10  กรกฎาคม 2557 และพระราชบัญญัติ

      



ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.
อบต. ด่วนที่สุด0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2557หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตั้งไว้ 50,000 เพ่ือ
จ่ายตามกฎหมายของพนักงานจ้างต าแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็กให้กับกองทุน
ประกันสังคมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 พร้อมกับหักค่าตอบแทน
ของพนักงานจ้างส่งเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วยโดยให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือส านักงานก.จ ก ท และก.อบตด่วนที่สุด 0809.5 ว 9 ลง
วันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ 2533 หนังสือส านักงานกจกทและกอบต ด่วนที่สุดที่
มท 0809.5 ว 82 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0893.3 /126 ลง
วันที่ 23 มิถุนายน 2552 และหนังสือสั่งการอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

   
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 5,000 บาท 

      
  เพ่ือจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงิน

ทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
      

   
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 6,500,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับ
สนับสนุนสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตั้งไว้ให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ 2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่มท 0808.2/ว 2145 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่
มท 0810.7 /ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายนพศ 2560 กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0810.6 /ว25 ลง
วันที่ 4 มกราคม 2561 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

      

   
เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน 2,300,000 บาท 

      

  เบี้ยยังชีพคนพิการเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุน
สร้างหลักประกันรายได้ให้แก่คนพิการตั้งไว้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ 2560 หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0808.2 ว 2145 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่
มท 0810.7 ว 6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายนพศ 2560 กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุดที่มท 0810.6 ว 25 ลง
วันที่ 4 มกราคม 2561 และหนังสือสั่งการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป 

      



   
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 228,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้ัง
ไว้ 228,000 บาทโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วน
ที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1198 ลง
วันที่ 20  มิถุนายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวมางการจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอ่ืนๆ 

      

   
ส ารองจ่าย จ านวน 840,596 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจ าเป็นที่ต้องจ่ายเพ่ือการปฎิบัติงาน
ของอบต. และไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าหรือกรณีตั้งงบประมาณ
รายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอจ่ายตามความเหมาะสมโดยได้รับอนุมัติจาก
คณะผู้บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 โดยให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 2989 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0313.4 / ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่
มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่  
8 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วน
ที่สุดที่ มท 0891.2 / ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 หนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4 /ว 526 ลง
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ ที่มท 0810.4/ว 1064 ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นด่วนที่สุดที่ มท 0810.4/ว 1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่
มท 0810.4 / ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 หนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2145 ลง
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด
ที ่มท 0810.7/ว 6768 ลง
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 608 ลง
วันที ่5 มีนาคมพ.ศ. 2561 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.4 /ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน

      



พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 

   
รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จ านวน 50,000 บาท 

        เพ่ือใช้จ่ายตามโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ       

    
เงินบ าเหน็จรายเดือน จ านวน 76,740 บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นเงินบ าเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจ าถ่ายโอน       

    
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 198,135 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ.2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ.2563 

      

   
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จ านวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0819.2/ว
1212 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 
-หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว34 ลง
วันที่ 30 กันยายน 2562 

      

                 
                 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 
 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
                                               

แผนงานงบ
กลาง 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรกัษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
รวม 

          
แผนงาน 

  
  งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย 
      

          

              

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามขอ้ผูกพัน                       
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยผู้สูงอาย ุ

50,000                   50,000 

เงินบ าเหน็จรายเดือน 76,740                   76,740 
เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

198,135                   198,135 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 228,000                   228,000 
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 186,000                   186,000 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 6,500,000                   6,500,000 
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 5,000                   5,000 
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

220,000                   220,000 

ส ารองจ่าย 840,596                   840,596 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,300,000                   2,300,000 

งบบุคลากร 

เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

                  42,120 42,120 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

                  2,232,000 2,232,000 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

                  86,400 86,400 

เงินเดือนนายก/รองนายก                   514,080 514,080 
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

                  42,120 42,120 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง         338,400     678,480 328,800 1,579,920 2,925,600 
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน                   48,000 48,000 
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง         72,000     91,740 48,000 248,460 460,200 
เงินเดือนพนักงาน         781,320     1,399,080 202,620 3,956,340 6,339,360 
เงินประจ าต าแหน่ง         42,000     84,000   294,000 420,000 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         10,000     20,000 10,000 40,000 80,000 
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอัน         77,000     220,000 5,000 810,000 1,112,000 



เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
ค่าเช่าบ้าน         36,000       36,000 108,000 180,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ                 15,000 50,000 65,000 
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาต ิ               150,000     150,000 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7 วัน
อันตรายช่วงเทศกาลปีใหม ่

                50,000   50,000 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 7 วัน
อันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต ์

                50,000   50,000 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ 
ศตส.ต าบลทัพเสด็จ 

                50,000   50,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ         40,000     50,000 20,000   110,000 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา               937,700     937,700 
ค่ารับรองในการประชุมสภาฯ                   40,000 40,000 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี                   50,000 50,000 
จ้างเหมาบริการออกแบบและ
ควบคุมงาน 

  10,000                 10,000 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและ
บริการ 

                  900,000 900,000 

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียน 

                  100,000 100,000 

หมวดอื่นๆค่าใช้จา่ยในการเดินไป
ราชการ 

                  50,000 50,000 

รายจ่ายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธี
การ 

                  50,000 50,000 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏบิัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ 

                      

ค่าของรางวัลและเงินรางวัลต่างๆ                   10,000 10,000 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธแีละพธิี
ส าคัญทางศาสนา 

    150,000               150,000 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   50,000 50,000 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                   500,000 500,000 
โครงการ "รักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน"                   30,000 30,000 
โครงการก าจัดผักตบชวา                   50,000 50,000 
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ 
ร.10 

                  50,000 50,000 

โครงการกีฬาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นงานกีฬาท้องถิ่นไทย 

    50,000               50,000 

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวยั
เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

              30,000     30,000 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด     400,000               400,000 



โครงการค่าซ่อมแซมถนนภานใน
ต าบลทัพเสด็จ 

  500,000                 500,000 

โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 
(ส านักช่าง) 

        190,000           190,000 

โครงการเช่ารถยนต์ส่วนกลาง
(ส านักปลัด) 

                  100,000 100,000 

โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน                   55,000 55,000 
โครงการประกวดค าขวัญต่อต้าน
การทุจริต 

                  5,000 5,000 

โครงการประชาคมหมู่บ้านต าบล                   40,000 40,000 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 

                  10,000 10,000 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระราชินี
นาถ 

                  10,000 10,000 

โครงการฝึก อปพร. กู้ชีพกู้ภยัใหม่
และทบทวน 

                  200,000 200,000 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิต
อาสาภยัพิบัต ิอบต.ทัพเสด็จ 

                  400,000 400,000 

โครงการฝึกอบรมอาชพีให้เด็ก
เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
ต าบลทัพเสด็จ 

      30,000             30,000 

โครงการยุทธศาสตร์สระแกว้เมือง
แห่งความสุข ภายใต้4ดี 

                  50,000 50,000 

โครงการรักษาความสะอาดต าบล 
ตัดหญ้าสองข้างถนนในเขตต าบล
ทัพเสด็จ 

        60,000           60,000 

โครงการวันคนพิการสากล           100,000         100,000 
โครงการวันผู้สูงอาย ุ           100,000         100,000 
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ
แก่ผู้บริหาร และสมาชกิสภาฯ 

                  400,000 400,000 

โครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
เพื่อสร้างภูมคุ้มกนและปอ้งกัน
ปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

      20,000             20,000 

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 
ผูสู้งอาย ุและผู้ด้อยโอกาส 

          50,000         50,000 

โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย 

            100,000       100,000 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแกข่้าราชการพนักงาน 
อบต. 

    50,000               50,000 



โครงการหมู่บ้าน/ต าบลสะอาด                   100,000 100,000 
โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

                  10,000 10,000 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพฯ(อพ.สธ) 

                  10,000 10,000 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่
ข้าราชการประชาชน เร่ือง พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร 

                  10,000 10,000 

โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) 

                  20,000 20,000 

โครงการอาสาสมัครบริบาล 
ประจ าต าบล 

            144,000       144,000 

โครงรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

            50,000       50,000 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม               50,000   100,000 150,000 

ค่าวัสดุ 

วัสดุเครื่องแต่งกาย                 110,000   110,000 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                   100,000 100,000 
วัสดุคอมพิวเตอร ์               20,000 10,000 140,000 170,000 
วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ         100,000           100,000 
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                   430,000 430,000 
วัสดุสนาม                 2,500   2,500 
วัสดุกีฬา     100,000               100,000 
วัสดุเครื่องดับเพลิง                 17,000   17,000 
วัสดุงานบ้านงานครัว               40,000   30,000 70,000 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์             100,000   50,000   150,000 
ค่าอาหารเสริม (นม)               1,992,849     1,992,849 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่                   70,000 70,000 
วัสดุส านักงาน         30,000     50,000 10,000 130,000 220,000 
วัสดุการศึกษา               282,200     282,200 

ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม                   30,000 30,000 
ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล               10,000   10,000 20,000 
ค่าไฟฟ้า               30,000   300,000 330,000 
ค่าบริการไปรษณีย ์                   15,000 15,000 
ค่าบริการโทรศัพท ์                   40,000 40,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน                       
ตู้เหล็กเก็บเอกสารกระจกแบบ
บานเล่ือน จ านวน 2 หลัง 

                  18,000 18,000 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ  22  ช่อง                   7,500 7,500 
ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 1 หลัง                   7,000 7,000 



โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อี ้1 ชุด                   2,900 2,900 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 1 เครื่อง                   22,000 22,000 
คอมพิวเตอร์ส านักงาน 2 เครื่อง                   44,000 44,000 
เครื่องพิมชนิดเลเซอร์ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

                  2,600 2,600 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

                  2,600 2,600 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (inkjet 
printer) จ านวน 2 เครื่อง 

                  15,000 15,000 

เครื่องส ารองไฟ 2 ตัว                   5,000 5,000 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                       
ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)   223,900                 223,900 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านคลองแผง 

  451,200                 451,200 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสรี 

  471,100                 471,100 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเจียงด า 

  452,100                 452,100 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา 

  449,500                 449,500 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด 
หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร 

  466,100                 466,100 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด
ล าเลียงการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้าน
โคกแจง 

  450,500                 450,500 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสริมเหล็กข้างส านักงาน อบต. 

  222,800                 222,800 

โครงการขยายเสียงตามสายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

  263,200                 263,200 

โครงการขุดลอกคลองไส้ไก่เส้น
สระเปี่ยม หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก 

  456,100                 456,100 

โครงการขุดลอกทางระบายน้ าตาม
ซอยพร้อมวางท่อ ม.11  บ้าน
คลองน้ าใส 

  183,700                 183,700 

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 11 บ้านคลองน้ าใส 

  258,900                 258,900 

โครงการถนนล าเลียงการเกษตร
พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร 

  450,000                 450,000 

โครงการถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด 

  441,400                 441,400 



โครงการรางระบายน้ าแบบไม่มีฝา
ปิดในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านมะกอก 

  172,000                 172,000 

โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2 บ้านแสง ์

  408,900                 408,900 

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

                      

โรงการพระราชด าริด้านการ
สาธารณสุข 

            240,000       240,000 

เงินอุดหนุนเอกชน                       
อุดหนุน ม.1 ,ม.8 โครงการแห่
หลวงพ่อองค์ด า 

    30,000               30,000 

อุดหนุน ม.8 โครงการบูชาเจ้าพอ่
หนองตราด ปู่ย่าบ้าน บายศรีบ้าน
น้อยพัฒนา 

    20,000               20,000 

เงินอุดหนุนส่วนราชการ                       
อุดหนุน สภ.ทัพไทยโครงการกีฬา
ต้านยาเสพติด 

    25,000               25,000 

อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏบิัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององุ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ อ าเภอตาพระยา 
จังหวัดสระแกว้ 

                30,000   30,000 

อุดหนุนจังหวัดสระแก้วตาม
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

    10,000               10,000 

อุดหนุนปกครองจังหวัดตาม
โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ชายแดนเบื้องบูรพาและงาน
กาชาด 

    50,000               50,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการเข้าค่ายพกัแรมยวุชน 

              15,000     15,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการแข่งขันกีฬายวุชนกลุ่ม
โรงเรียนทัพเสด็จ 

              12,000     12,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการแข่งขันกีฬายวุชนใน
สถานศึกษา 

              15,000     15,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการจัดซ้ือสื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

              15,000     15,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการทัศนศึกษานอกแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

              15,000     15,000 



อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพยุวชน 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

              12,000     12,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ยุวชน 

              15,000     15,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร 
ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรมยวุชน 

              20,000     20,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

              25,000     25,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร 
ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและการ
แข่งขันกีฬายวุชน 

              20,000     20,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร 
ตามโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
ความเป็นไทยและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

              50,000     50,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร 
ตามโครงการอยู่ค่ายยวุชน 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 
ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน้อม
น าวันแม ่

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 
ตามโครงการเข้าค่ายยุวชน 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 
ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา 
ยุวชนกลุ่มเครือข่ายพระยาต้านยา
เสพติด 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 
ตามโครงการแข่งขันกีฬายวุชน
ภายในโรงเรียน 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 
ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 

              15,000     15,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 
ตามโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนใน
เขตบริการ 

              60,000     60,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 
ตามโครงการโรงเรียนดีศรีต าบล 

              60,000     60,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

              15,000     15,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็               25,000     25,000 



กโครงการฝึกอบรมอาชีพให้เด็ก
และเยาวชน 
อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการการปลูกต้อนไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

              20,000     20,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ
สถาบันชาต ิ

              20,000     20,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตอาสา 

              20,000     20,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและ
หารายได้ระหว่างเรียน 

              30,000     30,000 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการให้บริการรถรับ-ส่ง 
นักเรียน 

              60,000     60,000 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ 
ตามโครงการTO BE NUMBER 
ONE 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ 
ตามโครงการกีฬาสียวุชนภายใน
โรงเรียน 

              15,000     15,000 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ 
ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
จริยธรรม 
 เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ 
ตามโครงการเข้าค่ายยุวชน 

              8,000     8,000 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ 
ตามโครงการจัดซ้ือสื่อICT เพื่อการ
เรียนการสอน 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ 
ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที ่

              25,000     25,000 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ 
ตามโครงการผักปลอดสารพิษ 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

              10,000     10,000 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ 
ตามโครงการสถานศึกษาสขีาว

              15,000     15,000 



ปลอดยาเสพติด 
 ต้านยาเสพติด 
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 
จ านวน 5 แห่ง 

              3,496,000     3,496,000 

อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

                53,200   53,200 

อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตาม
โครงการงานรัฐพิธีงานงานพิธี
ส าคัญทางศาสนา 

    20,000               20,000 

อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

                53,200   53,200 

อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตาม
โครงการรักษาความสงบเรียบใน
พื้นที่รับผิดชอบของกองร้อย อส. 
อ าเภอตาพระยา 

                10,000   10,000 

อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตาม
โครงการศูนย์ต่อเพื่อเอาชนะยา
เสพติด(ศตส.อ าเภอตาพระยา) 

                50,000   50,000 

อุดหนุนอ าเภอตาพระยาตาม
โครงการสร้างความสัมพันธ์อันดี
เพื่อนบ้านตาพระยา 

    10,000               10,000 

รวม 10,604,471 6,331,400 915,000 50,000 1,776,720 250,000 634,000 10,354,049 1,211,320 14,873,040 47,000,000 
 


