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154ม.8  ซอยโคกเพร็ก  ถนนธนะวิถี  แขวง/ตําบล ทัพเสด็จ
  เขต/อําเภอ ตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  27180

พื้นที่ 80.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 8,640 คน

ชาย 4,272 คน

หญิง 4,368 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ

อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 29,566,584.33 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,274,593.12 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,822,479.76 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 66,300.43 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 45,990,019.58 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 176,425.52 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 271,269.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 225,363.48 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 80,350.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,265,828.58 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 23,970,783.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 11,016,917.61 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 33,170,498.51 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 7,262,766.76 บาท

งบบุคลากร จํานวน 7,606,439.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 8,075,317.75 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,659,575.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,566,400.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 11,016,917.61 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 2,625,146.16 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,504,893.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ
อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 172,831.02 157,700.00 172,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 611,263.00 59,700.00 63,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 260,315.21 201,200.00 251,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 233,317.00 195,100.00 247,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 6,000.00 6,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,277,726.23 619,700.00 740,200.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 19,036,364.90 20,151,900.00 19,300,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19,036,364.90 20,151,900.00 19,300,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 23,447,953.00 26,058,400.00 26,959,800.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23,447,953.00 26,058,400.00 26,959,800.00

รวม 43,762,044.13 46,830,000.00 47,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,996,825.86 11,514,380.00 11,270,905.00

งบบุคลากร 4,911,415.00 13,375,620.00 13,448,120.00

งบดําเนินงาน 3,235,628.31 9,713,950.00 10,662,317.00

งบลงทุน 3,662,851.00 7,157,150.00 6,906,758.00

งบเงินอุดหนุน 1,956,860.00 5,068,900.00 4,711,900.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,763,580.17 46,830,000.00 47,000,000.00

รวม 17,763,580.17 46,830,000.00 47,000,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ

อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ

อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,750,610

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 953,480

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,486,557

แผนงานสาธารณสุข 352,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 230,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,990,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 115,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 844,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,005,608

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 11,270,905

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,000,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 6,794,460 2,043,150 8,837,610

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,053,800 0 3,053,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,740,660 2,043,150 5,783,810

งบดําเนินงาน 4,517,000 396,000 4,913,000

    ค่าตอบแทน 822,000 46,000 868,000

    ค่าใช้สอย 2,240,000 230,000 2,470,000

    ค่าวัสดุ 1,020,000 100,000 1,120,000

    ค่าสาธารณูปโภค 435,000 20,000 455,000

                                             รวม 11,311,460 2,439,150 13,750,610

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 461,080 0 461,080

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 461,080 0 461,080

งบดําเนินงาน 226,000 50,000 276,000

    ค่าตอบแทน 46,000 0 46,000

    ค่าใช้สอย 110,000 0 110,000

    ค่าวัสดุ 70,000 50,000 120,000

งบเงินอุดหนุน 216,400 0 216,400

    เงินอุดหนุน 216,400 0 216,400

                                             รวม 903,480 50,000 953,480

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ
อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,590,240 0 2,590,240

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,590,240 0 2,590,240

งบดําเนินงาน 3,785,317 0 3,785,317

    ค่าตอบแทน 56,000 0 56,000

    ค่าใช้สอย 1,299,700 0 1,299,700

    ค่าวัสดุ 2,389,617 0 2,389,617

    ค่าสาธารณูปโภค 40,000 0 40,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,111,000 4,111,000

    เงินอุดหนุน 0 4,111,000 4,111,000

                                             รวม 6,375,557 4,111,000 10,486,557

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 112,000 112,000

    ค่าใช้สอย 12,000 12,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 240,000 240,000

    เงินอุดหนุน 240,000 240,000

                                             รวม 352,000 352,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 230,000 230,000

    ค่าใช้สอย 230,000 230,000

                                             รวม 230,000 230,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,559,190 1,559,190

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,559,190 1,559,190

งบดําเนินงาน 336,000 336,000

    ค่าตอบแทน 46,000 46,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

    ค่าวัสดุ 130,000 130,000

งบลงทุน 95,650 95,650

    ค่าครุภัณฑ์ 95,650 95,650

                                             รวม 1,990,840 1,990,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน
รวม

งบดําเนินงาน 60,000 60,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

งบลงทุน 55,500 55,500

    ค่าครุภัณฑ์ 55,500 55,500

                                             รวม 115,500 115,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม

งบดําเนินงาน 200,000 500,000 700,000

    ค่าใช้สอย 200,000 400,000 600,000

    ค่าวัสดุ 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 144,500 0 144,500

    เงินอุดหนุน 144,500 0 144,500

                                             รวม 344,500 500,000 844,500



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น
ฐาน รวม

งบดําเนินงาน 250,000 0 250,000

    ค่าใช้สอย 150,000 0 150,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 100,000

งบลงทุน 0 6,755,608 6,755,608

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 6,755,608 6,755,608

                                             รวม 250,000 6,755,608 7,005,608

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 11,270,905 11,270,905

    งบกลาง 11,270,905 11,270,905

                                             รวม 11,270,905 11,270,905



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,750,610

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 953,480

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 10,486,557

แผนงานสาธารณสุข 352,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 230,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,990,840

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 115,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 844,500

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,005,608

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 11,270,905

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,000,000

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ และ
โดยอนุมัติของนายอําเภอตาพระยา

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 
47,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังนี้ 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ
อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้

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

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

(นายนที  หวลประไพ)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ

อนุมัติ

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

(นายอารยันต์  ท่าใหญ่)

ตําแหน่ง นายอําเภอตาพระยา



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ
อําเภอ ตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 0.00 0.00 70,990.18 65,000.00 15.38 % 75,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 0.00 0.00 84,612.84 91,000.00 4.40 % 95,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 17,118.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 110.00 200.00 0.00 % 200.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 172,831.02 157,700.00 172,200.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 0.00 165.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 1,232.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 920.00 900.00 233.33 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 12,400.00 11,000.00 13.64 % 12,500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 578,183.00 45,000.00 0.00 % 45,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 0.00 0.00 17,810.00 1,500.00 33.33 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 440.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 % 800.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 611,263.00 59,700.00 63,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 0.00 0.00 500.00 1,200.00 0.00 % 1,200.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

     ดอกเบี้ย 0.00 0.00 259,815.21 200,000.00 25.00 % 250,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 260,315.21 201,200.00 251,200.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 157,800.00 155,000.00 6.45 % 165,000.00

     ค่าเขียนแบบแปลน 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 65.00 100.00 900.00 % 1,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 0.00 0.00 74,752.00 40,000.00 102.50 % 81,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 233,317.00 195,100.00 247,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 0.00 0.00 615,528.59 400,000.00 55.00 % 620,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 8,745,443.72 8,500,000.00 -4.71 % 8,100,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 3,348,519.48 4,900,000.00 -14.29 % 4,200,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 123,732.82 100,000.00 1.00 % 101,000.00

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,973,436.31 2,000,000.00 0.00 % 2,000,000.00

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 4,053,236.91 4,100,000.00 0.00 % 4,100,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 65,981.80 68,400.00 -1.32 % 67,500.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 55,035.27 52,000.00 5.77 % 55,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 0.00 0.00 55,450.00 30,000.00 83.33 % 55,000.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 19,036,364.90 20,151,900.00 19,300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 23,447,953.00 26,058,400.00 3.46 % 26,959,800.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 0.00 0.00 23,447,953.00 26,058,400.00 26,959,800.00

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 43,762,044.13 46,830,000.00 47,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ

อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 47,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 172,200 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 75,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 95,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น
ภาษีป้าย จํานวน 2,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกันมาก

อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 200 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกันมาก

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 63,800 บาท
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จํานวน 500 บาท
ชี้แจงประมารการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 3,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกันมาก

ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 12,500 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกันมาก

ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 45,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 2,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกันมาก

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ จํานวน 800 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 251,200 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จํานวน 1,200 บาท
คําชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกันมาก

ดอกเบี้ย จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 247,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 165,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 1,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 81,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น

หมวดรายได้จากทุน รวม 6,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 6,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากคาดว่าจะเก็บได้เท่าเดิม

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,300,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 620,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,100,000 บาท
คําชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,200,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรลดลง

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 101,000 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกันมาก

ภาษีสุรา จํานวน 2,000,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกันมาก

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,100,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 67,500 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกันมาก

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 55,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 55,000 บาท
ชี้แจงประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกันมาก

ภาษีจัดสรรอื่นๆ จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาดว่าจะไม่แตกต่างกัน
มาก

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,959,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 26,959,800 บาท

ชี้แจงประมาณการไว้มากกว่าปีที่ผ่านมา
เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการอุดหนุนเพิ่มขึ้น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 0.00 0.00 299,880.00 532,080.00 0 % 532,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0.00 0.00 24,570.00 45,600.00 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0.00 0.00 24,570.00 45,600.00 0 % 45,600

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0.00 0.00 50,400.00 90,720.00 0 % 90,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 1,302,000.00 2,339,800.00 0 % 2,339,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 0.00 1,701,420.00 3,053,800.00 3,053,800

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 652,130.00 1,105,350.00 84.14 % 2,035,350

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 136,500.00 252,000.00 0 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 441,000.00 1,162,130.00 13.04 % 1,313,630

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 47,985.00 139,680.00 0 % 139,680

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 1,277,615.00 2,659,160.00 3,740,660

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 2,979,035.00 5,712,960.00 6,794,460

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ
อําเภอตาพระยา    จังหวัดสระแก้ว
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 53,710.00 860,000.00 -18.6 % 700,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 2,300.00 13,260.24 442.98 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 1,450.00 30,000.00 66.67 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 57,460.00 903,260.24 822,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 680,284.00 1,680,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่ารับรองในการประชุมสภาฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 600,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0.00 0.00 11,900.00 60,000.00 100 % 120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

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

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 49,738.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 17,200.00 2,225.58 % 400,000

โครงการ "รักนํ้า รักป่า รักแผ่นดิน" 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

โครงการกําจัดผักตบชวา 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

โครงการคนไทยหัวใจอาสาทั้งแผ่นดิน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 -100 % 0

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญแห่งชาติ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -20 % 40,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 150 % 25,000

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระราชินีนาถ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 150 % 25,000

โครงการยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่ง
ความสุข ภายใต้4ดี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

โครงการหมู่บ้าน/ตําบลสะอาด 0.00 0.00 0.00 300,000.00 -66.67 % 100,000

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 300 % 40,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ(อพ
.สธ)

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 205,342.00 350,000.00 -71.43 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 957,264.00 2,787,200.00 2,240,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 79,165.00 240,000.00 -75 % 60,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 18,875.00 100,000.00 0 % 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 11,334.00 40,000.00 50 % 60,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 3,000.00 60,000.00 66.67 % 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 169,580.95 740,000.00 -32.43 % 500,000

วัสดุการเกษตร 0.00 0.00 0.00 90,000.00 -22.22 % 70,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 0.00 50,990.00 100,000.00 -30 % 70,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 41,450.00 111,400.00 -46.14 % 60,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 374,394.95 1,481,400.00 1,020,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 148,865.73 300,000.00 0 % 300,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 500 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าบริการโทรศัพท์ 0.00 0.00 18,624.42 60,000.00 -33.33 % 40,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 0.00 0.00 4,580.00 12,000.00 25 % 15,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 15,000.00 233.33 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 172,070.15 392,000.00 435,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 1,561,189.10 5,563,860.24 4,517,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

เครื่องปรับอากาศ 30,000บีทียู 0.00 0.00 0.00 40,200.00 -100 % 0

เครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมไมค์ 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก 0.00 0.00 4,950.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน 4หลัง 0.00 0.00 0.00 18,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน2หลัง 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0 % 0

เต้น 2หลัง 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0

โต๊ะ ระดับ3-6พร้อมเก้าอี้ 2ชุด 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

โต๊ะระดับ3-6 พร้อมเก้าอี้ 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0 % 0

โต๊ะหมู่บูชา 1ชุด 0.00 0.00 0.00 8,500.00 -100 % 0

ที่ตัดกระดาษ 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

พัดลมตั้งพื้นขนาดใหญ่ 3ตัว 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -100 % 0

แอร์สํานักงานขนาด12,000btu 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0

แอร์สํานักงานขนาด18,000btu 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง 2เครื่อง 0.00 0.00 0.00 19,000.00 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 1เครื่อง 0.00 0.00 0.00 57,500.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์2เครื่อง 0.00 0.00 0.00 44,000.00 -100 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์Multifunctionแบบฉีด
หมึก(inkjet) 0.00 0.00 15,800.00 0.00 0 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) 0.00 0.00 0.00 15,800.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ 2ตัว 0.00 0.00 0.00 5,600.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 80,750.00 561,100.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต. 0.00 0.00 0.00 250,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 80,750.00 811,100.00 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0

รวมงานบริหารทั่วไป 0.00 0.00 4,650,974.10 12,087,920.24 11,311,460

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 267,420.00 348,550.00 325.63 % 1,483,550

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 5.56 % 38,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 10,500.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 155,610.00 285,560.00 46.58 % 418,560

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 21,945.00 59,040.00 3.39 % 61,040

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 455,475.00 771,150.00 2,043,150

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 455,475.00 771,150.00 2,043,150

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00 46,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 18,800.00 80,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 14,916.00 50,000.00 0 % 50,000

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0.00 0.00 0.00 50,000.00 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 33,716.00 180,000.00 230,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 59,908.00 60,000.00 -33.33 % 40,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 59,908.00 90,000.00 100,000
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ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 93,624.00 300,000.00 396,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้นวม 0.00 0.00 3,400.00 0.00 0 % 0

เก้าอี้บุนวม 5ตัว 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

เครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่ 1ตัว 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

เครื่องตัดกระดาษ 1ตัว 0.00 0.00 0.00 1,500.00 -100 % 0

ตู้4ลิ้นชัก 2หลัง 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0

ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก 0.00 0.00 14,850.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กบานเลื่อน 0.00 0.00 9,000.00 18,000.00 -100 % 0

โต๊ะคอมพิวเตอร์2ตัว 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0

โต๊ะระดับ3-6 พร้อมเก้าอี้2ชุด 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

โต๊ะสํานักงานชนิดเหล็ก 0.00 0.00 8,300.00 0.00 0 % 0

แม็กยิงกระดาษ 2ตัว 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0

รถยนต์ส่วนกลาง 0.00 0.00 786,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา 2เครื่อง 0.00 0.00 0.00 6,600.00 -100 % 0
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 842,550.00 96,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 842,550.00 96,000.00 0

รวมงานบริหารงานคลัง 0.00 0.00 1,391,649.00 1,167,150.00 2,439,150

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 0.00 0.00 6,042,623.10 13,255,070.24 13,750,610

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 108,360.00 198,080.00 -0.5 % 197,080

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 14,000.00 1,442.86 % 216,000

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 46,000.00 4.35 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 108,360.00 258,080.00 461,080

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 108,360.00 258,080.00 461,080

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 11,500.00 36,000.00 0 % 36,000

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

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 11,500.00 46,000.00 46,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ ศตส
.ตําบลทัพเสด็จ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 6,736.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000

วัสดุอื่น 0.00 0.00 18,400.00 40,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 25,136.00 100,000.00 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 36,636.00 256,000.00 226,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ 0.00 0.00 0.00 81,950.00 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 114,650.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 114,650.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 116,400.00 216,400.00 -100 % 0

อุดหนุนที่ทําการจังหวัดสระแก้วตาม
โครงการป้องกันแก้ไข้ปัญหายาเสพติด
จังหวัดสระแก้ว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนอําเภอตาพระยาโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 53,200

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 53,200

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการ
รักษาความสงบเรียบในพื้นที่รับผิดชอบ
ของกองร้อย อส. อําเภอตาพระยา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการ
ศูนย์ต่อเพื่อเอาชนะยาเสพติด(ศตส
.อําเภอตาพระยา)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 116,400.00 216,400.00 216,400

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 116,400.00 216,400.00 216,400

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 261,396.00 845,130.00 903,480

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ประจําปี2561 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมการจัดตั้ง อปพร. ชุดกู้
ชีพกู้ภัยใหม่หรือฝึกทบทวน 
ประจําปี2561

0.00 0.00 0.00 535,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 585,000.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

ค่าวัสดุ

วัสดุอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 585,000.00 50,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0.00 0.00 0.00 585,000.00 50,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0.00 0.00 261,396.00 1,430,130.00 953,480

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 544,090.00 696,000.00 103.45 % 1,416,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 386,470.00 859,320.00 21.65 % 1,045,320

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 46,375.00 124,920.00 3.2 % 128,920

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 976,935.00 1,680,240.00 2,590,240

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 976,935.00 1,680,240.00 2,590,240

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 46,000.00 56,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 5,800.00 50,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

วันที่พิมพ์ : 19/7/2562  09:36:02 หน้า : 11/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี2561 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 896.00 30,000.00 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 0.00 0.00 528,000.00 845,600.00 2.65 % 868,000

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ ประจําปี2561 0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี2560 0.00 0.00 99,904.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อก่อ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา

0.00 0.00 32,000.00 0.00 0 % 0

โครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา 
ประจําปี2561

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดประจําปี2562

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ศพด.จัดสรรสําหรับเด็กอายุ
ปฐมวัย (3-5)

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 101,700

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 666,600.00 1,085,600.00 1,299,700

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 25,000.00 40,000.00 25 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 26,080.00 40,000.00 25 % 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0.00 0.00 0.00 1,992,650.00 0.68 % 2,006,117

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

วัสดุการศึกษา 0.00 0.00 0.00 256,700.00 2.65 % 263,500

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 51,080.00 2,349,350.00 2,389,617

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0.00 0.00 12,434.21 30,000.00 0 % 30,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 0.00 0.00 795.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 0.00 13,229.21 40,000.00 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 730,909.21 3,520,950.00 3,785,317

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

พัดลมเพติดเพดาน 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 0.00 22,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(inkjet printer) 0.00 0.00 0.00 7,900.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ดํา(18หน้า/นาที) 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0 % 0

เครื่องสํารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 9,300.00 32,700.00 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการต่อเติมมุ้งลวดเหล็กดัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกแจง 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 209,300.00 32,700.00 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 1,810,460.00 4,283,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,810,460.00 4,283,000.00 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 1,810,460.00 4,283,000.00 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 0.00 0.00 3,727,604.21 9,516,890.00 6,375,557

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน 5 
โรงเรียน จํานวน 200 วันๆ 20 บาท ต่อ
คน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,528,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการเข้าค่ายพักแรมยุวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการแข่งขันกีฬายุวชนภายในสถาน
ศึกษา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการจัดซื้อสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตาม
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมยุวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ยุวชนเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
พระบรมราชินีนาถ ประจําปี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬายุวชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
 และความเป็นไทย

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตาม
โครงการอยู่ค่ายยุวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการเข้าค่ายคุณธรรมน้อมนําวันแม่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการเข้าค่ายยุวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑายุวชน
 กลุ่มเครือข่ายตาพระยาต้านยาเสพติด 
ประจําปี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการแข่งขันกีฬายุวชนภายใน
โรงเรียน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนตําบลทัพเสด็จ เช่น ศิลปะการ
แกะลวดลายบนกระจกและอาชีพอื่นๆ 
ฯลฯ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 25,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการรถรับ-ส่งนักเรียนในเขตบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการโรงเรียนดีศรีตําบล 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 19/7/2562  09:36:02 หน้า : 15/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการเข้าค่ายยุวชนห่างไกลยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันชาติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
 ด้วยกระบวนการลูกเสือ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 สําหรับเด็กและเยาวชน

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา
ระดับตําบล

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตาม
โครงการให้บริการรถรับส่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการTO BE NUMBER ONE 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการกีฬาสียุวชนภายในโรงเรียน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการจัดเข้าค่ายยุวชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการผักปลอดสารพิษ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการยุวชนเข้าค่ายคุณธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000

วันที่พิมพ์ : 19/7/2562  09:36:02 หน้า : 16/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,111,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 0.00 4,111,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 4,111,000

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 0.00 3,727,604.21 9,516,890.00 10,486,557

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 12,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 0.00 28,460.00 150,000.00 -33.33 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 28,460.00 150,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 28,460.00 150,000.00 112,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 240,000.00 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 240,000.00 240,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0.00 0.00 28,460.00 390,000.00 352,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 0.00 28,460.00 390,000.00 352,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันคนพิการสากล ประจําปี 
2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการวันคนพิการสากล 
ประจําปี2561 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการวันคนพิการสากลประจําปี2560 0.00 0.00 99,930.00 0.00 0 % 0

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

โครงการวันผู้สูงอายุ ประจําปี2561 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส ประจําปี2561 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 99,930.00 230,000.00 230,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 99,930.00 230,000.00 230,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ฯ 
ประจําปี2561 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 99,930.00 330,000.00 230,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0.00 0.00 99,930.00 330,000.00 230,000

วันที่พิมพ์ : 19/7/2562  09:36:02 หน้า : 18/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 178,790.00 330,760.00 138.77 % 789,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 45,300.00 0 % 45,300

เงินประจําตําแหน่ง 0.00 0.00 24,500.00 42,000.00 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 166,320.00 218,720.00 169.17 % 588,720

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 22,000.00 93,410.00 0 % 93,410

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0.00 0.00 391,610.00 730,190.00 1,559,190

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 391,610.00 730,190.00 1,559,190

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0.00 0.00 18,000.00 36,000.00 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 2,000.00 10,000.00 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 20,000.00 46,000.00 46,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 11,600.00 40,000.00 -100 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการถางหญ้าข้าง
ทาง 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0 % 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 0.00 5,264.00 30,000.00 33.33 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 16,864.00 150,000.00 160,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0.00 0.00 8,686.00 30,000.00 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 22,389.00 200,000.00 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 31,075.00 230,000.00 130,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 67,939.00 426,000.00 336,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0

เก้าอี้นวม 0.00 0.00 3,400.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็ก4ลิ้นชัก 0.00 0.00 4,950.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน 1 
หลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 3,750

ตู้เหล็กบานเลื่อน 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0 % 0

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือจับชนิดบิดมีชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น (4ชั้น) 1 หลัง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,900

โต๊ะสํานักงานชนิดเหล็ก 0.00 0.00 8,300.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องตัดหญ้าชนิดข้อแข็ง 0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องระดับ ขนาดกําลังขยาย24เท่า ขาตั้ง
และไม้สตาฟ จํานวน1ชุด 0.00 0.00 0.00 27,000.00 -100 % 0

กล้องวัดมุมแบบธรรมดา ชนิดอ่านค่าได้ 
ลิปดา 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 84,000

ล้อวัดระยะ จํานวน1เครื่อง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 19/7/2562  09:36:02 หน้า : 20/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0 % 0

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค สําหรับงาน
ประมวล 0.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดํา 0.00 0.00 0.00 3,300.00 -100 % 0

เครื่องสํารองไฟ ขนาด800VA 0.00 0.00 0.00 2,800.00 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 62,150.00 73,100.00 95,650

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่10 บ้านคลองแผง 0.00 0.00 0.00 426,200.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่11 บ้านคลองนํ้าใส 0.00 0.00 0.00 343,600.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่12 บ้านทัพเสรี 0.00 0.00 0.00 457,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่7 บ้านโคกสะอาด 0.00 0.00 0.00 230,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่8 บ้านน้อยพัฒนา 0.00 0.00 0.00 487,200.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่9 บ้านร่มไทร 0.00 0.00 0.00 496,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านโคกเพร็ก 0.00 0.00 221,400.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่12 บ้านทัพเสรี 0.00 0.00 418,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านโคกแจง 0.00 0.00 417,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ หมู่
ที่11 บ้านคลองนํ้าใส 0.00 0.00 419,000.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่1 
บ้านโคกเพร็ก 0.00 0.00 0.00 880,000.00 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างทํานบดินพร้อมประตู
ปิด-เปิด 0.00 0.00 0.00 348,900.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น หมู่5 บ้าน
โคกทหาร 0.00 0.00 0.00 435,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น หมู่6 
บ้านมะกอก 0.00 0.00 0.00 429,000.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้น หมู่ที่3 บ้าน
เจียงดํา 0.00 0.00 396,201.00 0.00 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝ่ายนํ้าล้นคลองลําสะ
โตน หมู่2 บ้านแสง์ 0.00 0.00 0.00 497,800.00 -100 % 0

โครงการก่อสร้างห้องนํ้า 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายวิทยุประ
ชามสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่7 บ้านโคก
สะอาด

0.00 0.00 0.00 222,900.00 -100 % 0

โครงการขยายเขตเสียงตามสายวิทยุ
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่11 บ้านคลอง
นํ้าใส

0.00 0.00 0.00 79,400.00 -100 % 0

โครงการขุดลอกคลองส่งนํ้าจากสระ
ประปาไปหนองเสม็ด หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา

0.00 0.00 396,500.00 0.00 0 % 0

โครงการถนนยกระดับดิน พร้อมลงลูกรัง 
หมู่ที่3 บ้านเจียงดํา 0.00 0.00 0.00 454,400.00 -100 % 0

โครงการเสียงตามสายวิทยุประชา
สัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 0.00 0.00 0.00 142,200.00 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 2,468,101.00 5,929,600.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 2,530,251.00 6,002,700.00 95,650

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 0.00 0.00 2,989,800.00 7,158,890.00 1,990,840

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 0.00 2,989,800.00 7,158,890.00 1,990,840
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
ชุมชนและแผนพัฒนาสามปี 0.00 0.00 12,630.00 0.00 0 % 0

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาสี่ปีและแผนพัฒนาหมู่บ้าน 0.00 0.00 0.00 13,000.00 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนในพื้นที่ตําบลทัพเสด็จ 
ประจําปี2561

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการสืบสานดนตรีปี่พาทย์พื่้นบ้าน 
หมู่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการสืบสานทําบายศรีงานประเพณี
ต่างๆ หมู่ 8 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

โครงการอบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการ 
ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ.2540

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0

โครงการอบรมอาชีพให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ ตําบลทัพเสด็จ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 12,630.00 53,000.00 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 12,630.00 53,000.00 60,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น 1 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 7,500

ถังคูลเลอร์สเตนเลส ขนาด 94 ลิตร 4 ใบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 32,000

ถังนํ้าแข็งขนาด 200 ลิตร 1 ใบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000
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ถังนํ้าแข็งขนาด 800 ลิตร 1 ใบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 11,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 0.00 0.00 12,630.00 53,000.00 115,500

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 0.00 12,630.00 53,000.00 115,500

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี และพิธีสําคัญ
ทางศาสนา 0.00 0.00 0.00 557,400.00 -64.12 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีและพิธีทาง
ศาสนา 0.00 0.00 218,206.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 218,206.00 557,400.00 200,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 218,206.00 557,400.00 200,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0.00 0.00 0.00 109,500.00 -100 % 0

อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านโครงการแห่
หลวงพ่อองค์ดํา ประจําปี 2562 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 35,000

อุดหนุนสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
ตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 4,500

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการ
เกี่ยวกับรัฐพิธีและพิธีสําคัญต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการสืบ
สานเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามเพื่อน
บ้านอําเภอตาพระยา

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 109,500.00 144,500

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 109,500.00 144,500

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 0.00 0.00 218,206.00 666,900.00 344,500

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประเพณีท้อง
ถิ่นต้านยาเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 400,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติดตําบลทัพเสด็จ 
ประจําปี2561

0.00 0.00 0.00 410,000.00 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่น
สัมพันธ์ 0.00 0.00 199,565.00 0.00 0 % 0
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โครงการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน
จํานวน12หมู่บ้าน 0.00 0.00 186,540.00 0.00 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 386,105.00 410,000.00 400,000

ค่าวัสดุ

วัสดุกีฬา 0.00 0.00 0.00 202,000.00 -50.5 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 202,000.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 386,105.00 612,000.00 500,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0.00 0.00 386,105.00 612,000.00 500,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0.00 0.00 604,311.00 1,278,900.00 844,500

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการออกแบบและควบคุมงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าสํญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 257,908

โครงการก่อสร้างขุดร่องระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 450,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่
ที่ 12 บ้านทัพเสรี 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 448,600

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 449,200

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 449,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 449,200

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 452,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 454,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 449,500

โครงการก่อสร้างถนนลําเลียงการเกษตร
เส้นก็อบผลุก หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 428,000

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหมู่บ้าน
ไปทํานบ หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดํา 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 454,900

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมต่อ 
บ้านมะกอก หมู่ที่ 6-บ้านคลองแผง หมู่ที่ 
10

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 454,900

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลการ
เกษตร หมู่ที่ 11 บ้านคลองนํ้าใส 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 447,400

ป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000
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รางระบายนํ้ารอบสํานักงาน อบต.ทัพ
เสด็จ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี บ้าน
โคกเพร็ก หมู่ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 500,000

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน 
นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ก่อสร้าง

ค่าออกแบบและการควบคุมงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 6,755,608

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 0.00 6,755,608

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 6,755,608

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0.00 0.00 0.00 0.00 7,005,608

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 0.00 0.00 37,820.00 150,000.00 13.33 % 170,000

เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
โครงการอื่น 0.00 0.00 0.00 200,000.00 -100 % 0

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 0.00 2,495,800.00 6,584,400.00 -3.92 % 6,326,400

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 0.00 1,150,400.00 3,120,000.00 -5.21 % 2,957,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 0.00 0.00 86,000.00 216,000.00 4.63 % 226,000

สํารองจ่าย 0.00 0.00 3,645.00 2,862,264.00 -59.51 % 1,159,053

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จรายเดือน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 76,740

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 154,710

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 0.00 0.00 223,160.86 207,716.00 -3.52 % 200,402
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา 0.00 0.00 0.00 76,739.76 -100 % 0

รวมงบกลาง 0.00 0.00 3,996,825.86 13,417,119.76 11,270,905

รวมงบกลาง 0.00 0.00 3,996,825.86 13,417,119.76 11,270,905

รวมงบกลาง 0.00 0.00 3,996,825.86 13,417,119.76 11,270,905

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 0.00 3,996,825.86 13,417,119.76 11,270,905

รวมทุกแผนงาน 0.00 0.00 17,763,580.17 46,830,000.00 47,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ
อําเภอ ตาพระยา   จังหวัดสระแก้ว

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 47,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,311,460 บาท

งบบุคลากร รวม 6,794,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,053,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี/
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,339,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/เลขาสภา
และสมาชิกสภา เงินเดือนฝ่ายการเมืองข้างต้นเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,740,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,035,350 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ปลัด อบต./รองปลัด อบต.
หัวหน้าสํานักปลัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล
นักพัฒนาชุมชน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ปลัด อบต./รองปลัด อบต./ และหัวหน้า
สํานักปลัด

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,313,630 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผช.นักวิเคราะห์ฯ
จพง.ธุรการ พนักงานขับรถยนต์ ภารโรง คนครัว คนงานทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกล
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 139,680 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง แก่ ผช.จพง.ธุรการ พนักงาน
ขับรถยนต์ ภารโรง คนครัว คนงานทั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
เงินเดือนและค่าตอบแทนฝ่ายประจําดังกล่าวเบื้องต้น เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
(ฉบับที่5) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 4,517,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 822,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 700,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท
 0808.2/ว 3072 ลงวันที่  29  กันยายน  2557  เรื่องแนวทางการเบิก
จ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยว
ข้อง ฯลฯ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิที่จะได้รับ  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
 (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549  
2)  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 2,240,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมของ อปท. 2557 และตามหนังสือ มท
.0808.2/ว 3446 ลว. 19 ต.ค. 48

ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  ที่ไป
นิเทศ ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนะศึกษาดูงาน หรือไปดําเนินการ
อื่นใดอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ซึ่งจําเป็นจะต้องจ่ายค่ารับรอง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปี
ละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จาก
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ 
เป็นไปตามหนังสือมท.0808.4/ว 2381 ลว. 28 ก.ค. 48 
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ค่ารับรองในการประชุมสภาฯ จํานวน 40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะ
กรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการ  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เท่าที่จ่ายจริงและอยู่
ในดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่มต่างๆ ในการเลี้ยงรับรองและค่าบริการอื่นๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยว
กับการเลี้ยงรับรองการประชุมสภาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง ฯลฯ โดยปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.4
/ว 2381  ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการ
เบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาและบริการ จํานวน 600,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  กรณีจ้างเหมาและบริการ ให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 200,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ
 ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร จํานวน 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
- ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
- ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่ายให้หน่วยงานอื่นตามระเบียบฯ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองของงานพิธีการต่างๆ ฯลฯ
โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตาม
รายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย โดยปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที่ 28
  กรกฎาคม 2548 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าของรางวัลและเงินรางวัลต่างๆ จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)แก่พนักงานอบต.ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต.  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่  29
  กันยายน  2557  เรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง,ที่พัก,ค่ายาน
พาหนะ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดู
งาน ในประเทศและต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยจ่ายเป็นค่า
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่ารถ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จํา
เป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย  การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 400,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่นของอบต.กรณีครบวาระ ยุบสภาและกรณีแทน
ตําแหน่งที่ว่าง และสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว 3675 เรื่อง การซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้งท้อง
ถิ่น

โครงการ "รักนํ้า รักป่า รักแผ่นดิน" จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการโครงการ”รักนํ้า รักป่า รักแผ่นดิน” 
ตามหนังสือ มท.0801.2/ว 1060 ลว. 31 พ.ค.59 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 7

โครงการกําจัดผักตบชวา จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการกําจัดผักตบชวา ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่สุด ที่ มท.0310/ว 1153 ลว. 11 พ.ค.60 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 8

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปกป้องสภาบันสําคัญแห่งชาติ
เป็นไปตามหนังสือ มท.0310.4/ว 2128 ลว. 31 พ.ศ.57
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 74 ลําดับที่ 9
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โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว
ตามหนังสือ มท.0801.2/ว 1442 ลว. 16 พ.ค. 61 และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 75 ลําดับที่ 10

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถ จํานวน 25,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระราชินีนาถ ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1442 ลว. 16 พ.ค
. 61 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 75 ลําดับที่ 11

โครงการยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้4ดี จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดสระแก้วตามโครงการ
ยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 67
ลําดับที่ 5

โครงการหมู่บ้าน/ตําบลสะอาด จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการหมู่บ้าน/ตําบลสะอาดเป็นไปตาม
หนังสือ มท.0891.4/ว 407 26 ก.พ.59 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 75 ลําดับที่ 12

โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหนังสือ มท
.0891.4/ว 1659 ลว. 24 ส.ค.53 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561-2564 หน้าที่ 76 ลําดับที่ 13

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
เทพฯ(อพ.สธ)

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ
ราชดําริ ตามหนังสือ มท.0891.4/ว 164 ลว. 26 ม.ค. 58
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หน้าที่ 76 ลําดับที่ 14

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
    เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555  ลงวันที่  22  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 1,020,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน  ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ค่า
เครื่องเขียนแบบพิมพ์  กระดาษ  ตรายาง ปากกา  ดินสอ แฟ้มต่างๆ นํ้า
ดื่ม ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใดเพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ค่า
หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลว. 27  มิ.ย.59  เรื่อง  แนว
ทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น จาน ช้อนส้อม ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น ยางรถยนต์ นํ้ามันเบรก เบาะรถยนต์ เบรก ครัช พวง
มาลัย แบตเตอรี่ ฯลฯ  รวมถึงค่าวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่าง ๆ ของยาน
พาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติการของเทศบาล ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่นนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันหล่อลื่น  นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล
 นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันก๊าซ ถ่าน ฟืน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ จอบเสียม บุ้งกี๋ กรรไกร ฯลฯ ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ มท. 0808.2/ว 1248  ลว.  27  มิ.ย.59  เรื่อง  แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 70,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น สี พู่กัน สี ฟิมล์ ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ มท. 0808.2/ว
 1248  ลว.  27  มิ.ย.59  เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น หมึก
พิมพ์ หน่วยประมวลผล ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 300,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะ
ส่วนที่เกินสิทธิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งที่ใช้ตลาดสด และโรง
ฆ่าสัตว์ และอื่นๆ ที่อยู่ในความควบคุมดูแลของกองคลัง ฯลฯ โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0890.3/ว 2271  ลงวันที่  23  พ.ย.52 และหนังสือ มท. 0808.2/ว
 1555  ลว.  22  มี.ค.60  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย ค่า
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว2217
 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1846 ลว.12 ก.ย.60,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว1529 ลว. 3 ส.ค.60   

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล สํานักงาน อบต.
และในส่วนที่รับผิดชอบ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ค่าบริการอินเตอร์เน็ตของสํานักงาน 
และในส่วนที่รับผิดชอบ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ เช่นค่าลงทะเบียน EMS ค่าแสตมป์ฯลฯ
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่นค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
และอื่นๆ ฯลฯเพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสํานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประจําตําแหน่ง ในการติดต่อราชการทั้ง ภายในประเทศ ทางไกลระหว่าง
ประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการด้วย ฯลฯ

งานบริหารงานคลัง รวม 2,439,150 บาท
งบบุคลากร รวม 2,043,150 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,043,150 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,483,550 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล ผอ.กองคลัง นักวิขาการการเงิน
และบัญชี จพง.การเงินและบัญชี จพง.พัสดุ และ จพง.จัดเก็บรายได้

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 38,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน/เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับ
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 418,560 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ผช.จพง.
พัสดุ ผช.จพง.การเงินและบัญชี

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง  เงินเดือนและค่าตอบแทน
พนักงานส่วนตําบลดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ 28 ม.ค
.59

งบดําเนินงาน รวม 396,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานเทศบาลตามสิทธิ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

เงินช่วยเหลือบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3)  พ.ศ. 2549  
2)  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก   ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงานบุคคลภายนอก ฯลฯ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้ บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า  การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดนํ้าและ
อุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่อง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่อง โทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  กรณีจ้างเหมาและบริการ ให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการสําหรับเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่
พัก ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าจ้างสํารวจพื้นที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
อาหาร ค่านํ้าดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง ฯลฯ  ฐาน
อํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวัน
ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว
 67 ลงวันที่  9 มกราคม 2555 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น ที่ มท 0808.3/ ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2561 หน้าที่ 87 ลําดับที่ 8

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555  ลงวันที่  22  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน  ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ค่า
เครื่องเขียนแบบพิมพ์  กระดาษ  ตรายาง ปากกา  ดินสอ แฟ้มต่างๆ นํ้า
ดื่ม ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ตามประเภท
วัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเบนซิล นํ้ามันเครื่อง นํ้ามัน
ก๊าซ ถ่าน ฟืน แก๊สหุงต้ม ฯลฯ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559
  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลัก
การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สังการ  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
เป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 หน้า 107 ลําดับที่ 3

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรภาพ ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการรายเดือน ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์เทศบาล ค่าบริการสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ งานสารบรรณ  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ
ด้วย ฯลฯ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 903,480 บาท

งบบุคลากร รวม 461,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 461,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 197,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พนักงานดับเพลิง พนักงานกู้
ชีพ  เงินเดือนค่าตอบแทนของบุคลากรดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
เงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับ
ที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้กับพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ  หรือวันหยุด
ราชการ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.4/ว 1562  ลงวัน
ที่  15  พฤษภาคม  2550 เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

งบดําเนินงาน รวม 226,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ
.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549  
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก   ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงานบุคคลภายนอก ฯลฯ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้ บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า  การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดนํ้าและ
อุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่อง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่อง โทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  กรณีจ้างเหมาและบริการ ให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของ ศตส.ตําบลทัพเสด็จ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินงานของ ศตส. ตําบลทัพเสด็จ ตามหนังสือ มท
.0808.2/ว 371 ลว. 26 ก.พ. 50 และหนังสือที่ กส.0023.3/ ว
 2314 ลว.10 พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าใช่จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการการสําหรับค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่า
พาหนะค่าเช่าที่พัก ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน  ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ค่า
เครื่องเขียนแบบพิมพ์  กระดาษ  ตรายาง ปากกา  ดินสอ แฟ้มต่างๆ นํ้า
ดื่ม ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น เคมีภัณฑ์  อ๊อกซิเจน นํ้ายาต่าง ๆ ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 (ฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1 /2561) หน้าที่ 100 ลําดับที่ 6  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์  ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฯลฯ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สังการ  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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งบเงินอุดหนุน รวม 216,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 216,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการจังหวัดสระแก้วตามโครงการป้องกันแก้ไข้ปัญหายาเสพติด
จังหวัดสระแก้ว

จํานวน 50,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561- 2564 หน้าที่ 69 ลําดับที่ 5
 (รายการอุดหนุนส่วนราชการข้างต้นนี้ เป็นไปตามหนังสือมท
.0808.2/3616 ลว. 24 มิ.ย.59) ว่าด้วยเรื่อง ระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

อุดหนุนอําเภอตาพระยาโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
ปีใหม่

จํานวน 53,200 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 69 ลําดับที่ 3 ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 53,200 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 69 ลําดับที่ 4ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการรักษาความสงบเรียบในพื้นที่รับผิด
ชอบของกองร้อย อส. อําเภอตาพระยา

จํานวน 10,000 บาท

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 71 ลําดับที่ 8 ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการศูนย์ต่อเพื่อเอาชนะยาเสพติด(ศตส
.อําเภอตาพระยา)

จํานวน 50,000 บาท

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการศูนย์ต่อเพื่อเอาชนะยาเสพติด
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 70 ลําดับที่ 6
 (ศตส.อําเภอตาพระยา) เป็นไปตามหนังสือ มท. 0801.2/ว 371 เรื่องจัด
ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น และหนังสือท่ี กส.0023.3/ว 2314 ลว.10 พ.ค.2561 เรื่องซักซ้อม
การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอื่น จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ เกี่ยวกับงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทํา
เอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุ
อื่น  ตามประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภท
ประกอบและอะไหล่ ที่ไม่เข้าลักษณะประเภทหนึ่งประเภทใดตามบัญชี
จําแนกประเภทรายรับ และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  เช่น มิเตอร์ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27
  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 6,375,557 บาท

งบบุคลากร รวม 2,590,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,590,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,416,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน นักบริหารการศึกษา นักวิชาการ
ศึกษา เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วัน
ที่ 28 มกราคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,045,320 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก ผช.ธุ ตามกรอบแผน
อัตรากําลัง 3 ปี โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
 3028  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฯลฯ
รการ 

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 128,920 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ค่าครองชีพชั่วคราว ฯลฯตั้ง
จ่ายให้ครบ 12 เดือน ตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่ 6มิถุนายน 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งบดําเนินงาน รวม 3,785,317 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลผู้มีสิทธิ์ได้รับ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549  
2)  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน
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ค่าใช้สอย รวม 1,299,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 50,000 บาท
 - เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก   ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณา และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงานบุคคลภายนอก ฯลฯ
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
  (1) ค่าปักเสาพาดสาย ภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้
ใช้ บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์
ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่า
ธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า  การ
ขยายเขตไฟฟ้า การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งประปา
   (1) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ใช้บริการนํ้าประปา รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดนํ้าและ
อุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
  (2) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวม
ถึง การปรับปรุงระบบประปา การบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปา
และอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ ยกเว้น ค่าตู้สาขา ค่า
เครื่อง โทรศัพท์พ่วงภายใน และเครื่อง โทรศัพท์ภายใน 
- ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ  ฯลฯ 
ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  กรณีจ้างเหมาและบริการ ให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีจ้างแรงงาน  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้
1)  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน
2)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  พ.ศ. 2541
   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี2562 จํานวน 100,000 บาท

 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 41
-เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในโตรงการวันเด็กแห่งชาติและจ่ายเป็น ค่าเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าที่,ค่าสถานที่, ค่ากรรมการฯ, ค่าพิธีกร,ค่าวัสดุอปกรณ์,เครื่อง
เสียง,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าอาหารและเครื่องดื่ม,ค่าใบ
ประกาศ,ค่าทําความสะอาด ,ค่าป้ายโครงการ,เงินรางวัล และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องค่าใช้จ่ายสามารถถัว จ่ายได้ทุกรายการ  ภายในวง
เงินที่ตั้งงบประมาณไว้ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ เช่นค่าที่พัก เบี้ย
เลี้ยงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 868,000 บาท
 ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง จํานวน 132 คน
  *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก   35*20*280     196,000  บาท
  *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์           35*20*280     196,000  บาท
  *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร       30*20*280     168,000  บาท
  *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง      30*20*280     168,000  บาท
  *ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก       25*20*280     140,000  บาท 
  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท.0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย.61 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 91 ลําดับที่ 44 ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ประจําปี2561 จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาเด็กประถมวัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ประจําปี 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-
2564 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 42
                                                                           

โครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดประจําปี2562

จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้ม
กัน
และป้องกันปัญหายาเสพติด ประจําปี 2562 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 
หน้าที่ 91 ลําดับที่ 43

เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ศพด.จัดสรรสําหรับเด็ก
อายุปฐมวัย (3-5)

จํานวน 101,700 บาท

-ค่าหนังสือเรียน                        อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-ค่าอุปกรณ์การเรียน                  อัตราคนละ 200 บาท/ปี
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน               อัตราคนละ 300 บาท/ปี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           อัตราคนละ 430  บาท/ปี
*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก   32*1,130  เป็นเงิน  36,160 บาท
*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์          15*1,130  เป็นเงิน  16,950 บาท
*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร      15*1,130  เป็นเงิน  16,950 บาท
*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง     15*1,130  เป็นเงิน  16,950 บาท
*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก      13*1,130  เป็นเงิน  14,690 บาท
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด มท. 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย.61

วันที่พิมพ์ : 19/7/2562  09:36:32 หน้า : 17/37



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ ยานพาหนะ ค่าบํารุงรักษาซ่อม
แซมรางระบายนํ้า ซ่อมถนนที่ชํารุดเสียหาย เป็นต้น กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ  ดังนี้            
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555  ลงวันที่  22  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 2,389,617 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน  ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ค่า
เครื่องเขียนแบบพิมพ์  กระดาษ  ตรายาง ปากกา  ดินสอ แฟ้มต่างๆ นํ้า
ดื่ม ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่
เช่น จาน ช้อน ส้อม ผงซักฟอก ไม้กวาด ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สังการ  กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,006,117 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาล-ป.6 จํานวน 260 วัน 
คนละ 7.37 บาท
*โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก   206*260*7.37บาท เป็นเงิน  394,738 บาท
*โรงเรียนเพียงหลวง๑๗   231*260*7.37บาท เป็นเงิน  442,643 บาท
*โรงเรียนบ้านโคกแจง    161*260*7.37บาท  เป็นเงิน  308,509 บาท
*โรงเรียนบ้านโคกทหาร 168*260*7.37บาท  เป็นเงิน  321,922 บาท
*โรงเรียนบ้านมะกอก     114*260*7.37บาท  เป็นเงิน  218,447 บาท
เป็นไปตามหนังสือ มท.ด่วนที่สุด ที่ 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 47

*(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง จํานวน 155 คน 
จํานวน 280 วัน                                          จํานวน 319,858  บาท

เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท. 0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย. 61
 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 92 ลําดับ
ที่ 46
         

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หน่วยประมวลผล ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุการศึกษา จํานวน 263,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาต่อรายหัว จํานวน 5 ศูนย์
*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกเพร็ก  35*1700  จํานวนเงิน  59,500 บาท
*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสง์         35*1700  จํานวนเงิน  59,500 บาท
*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่มไทร     30*1700  จํานวนเงิน  51,000 บาท
*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแจง   30*1700   จํานวนเงิน  51,000 บาท
*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะกอก     25*1700  จํานวนเงิน  42,500 บาท
เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 91 ลําดับ
ที่ 45

ค่าสาธารณูปโภค รวม 40,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นไฟฟ้า ศพด. ทั้ง 5 แห่ง
ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา/บาดาล ศพด. ทั้ง 5 แห่ง
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,111,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 4,111,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 4,111,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน 5 โรงเรียน จํานวน 200 วันๆ 20 บาท ต่อคน จํานวน 3,528,000 บาท
-โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก      206*20*200  เป็นเงิน   824,000  บาท
-โรงเรียนเพียงหลวง ๑๗      231*20*200  เป็นเงิน   924,000  บาท
-โรงเรียนบ้านโคกแจง        161*20*200  เป็นเงิน   644,000  บาท
-โรงเรียนบ้านโคกทหาร      168*20*200  เป็นเงิน   672,000  บาท
-โรงเรียนมะกอก                116*20*200  เป็นเงิน   464,000  บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 90 ลําดับที่ 40
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) โดยปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0816.2/ว 3274  ลงวันที่  19  มิถุนายน  2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการเข้าค่ายพักแรมยุวชน จํานวน 15,000 บาท
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561-2564 หน้าที่ 77 ลําดับที่ 3

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการแข่งขันกีฬายุวชนภายในสถาน
ศึกษา

จํานวน 10,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 77 ลําดับที่ 2 ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการจัดซื้อสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้

จํานวน 10,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 6 ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

จํานวน 15,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 7 ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 5 ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกแจง ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมยุวชน จํานวน 15,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 78 ลําดับที่ 4 โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม
ยุวชนเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ ประจําปี

จํานวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 88 ลําดับ
ที่ 35 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 15,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 88 ลําดับที่ 36 ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตามโครงการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขัน
กีฬายุวชน

จํานวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 38 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตามโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
 และความเป็นไทย

จํานวน 40,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 89 ลําดับ
ที่ 39 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกทหาร ตามโครงการอยู่ค่ายยุวชน จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 88 ลําดับ
ที่ 34 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน้อมนําวันแม่ จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 80 ลําดับ
ที่ 11 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการเข้าค่ายยุวชน จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 8 ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑายุวชน
 กลุ่มเครือข่ายตาพระยาต้านยาเสพติด ประจําปี

จํานวน 15,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 79 ลําดับที่ 9 ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการแข่งขันกีฬายุวชนภายใน
โรงเรียน

จํานวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 80 ลําดับ
ที่ 10 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 81 ลําดับที่ 14ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนตําบลทัพเสด็จ เช่น ศิลปะการแกะลวดลายบนกระจกและอาชีพ
อื่นๆ ฯลฯ

จํานวน 25,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 16 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการรถรับ-ส่งนักเรียนใน
เขตบริการ

จํานวน 60,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  หน้าที่ 81 ลําดับ
ที่ 15 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล จํานวน 50,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 81 ลําดับ
ที่ 13 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกเพร็ก ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 80 ลําดับ
ที่ 12 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการเข้าค่ายยุวชนห่างไกลยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 86 ลําดับ
ที่ 30 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันชาติ

จํานวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 32 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
 ด้วยกระบวนการลูกเสือ

จํานวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 33 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
 สําหรับเด็กและเยาวชน

จํานวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2564 หน้าที่ 86 ลําดับที่ 28 ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 87 ลําดับ
ที่ 31 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาระดับ
ตําบล

จํานวน 10,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 85 ลําดับ
ที่ 27 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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อุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอก ตามโครงการให้บริการรถรับส่ง จํานวน 60,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 85 ลําดับ
ที่ 26 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการTO BE NUMBER ONE จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 84 ลําดับ
ที่ 22 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการกีฬาสียุวชนภายในโรงเรียน จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 17 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการจัดเข้าค่ายยุวชน จํานวน 8,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 82 ลําดับ
ที่ 18 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 83 ลําดับ
ที่ 19 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่

จํานวน 15,000 บาท

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 84 ลําดับ
ที่ 23 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการผักปลอดสารพิษ จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 83 ลําดับที่ 21ให้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการยุวชนเข้าค่ายคุณธรรม จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 84 ลําดับ
ที่ 24 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 10,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 83 ลําดับ
ที่ 20 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

อุดหนุนโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ ตามโครงการสถานศึกษาสีขาว จํานวน 15,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 85 ลําดับ
ที่ 25 ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 352,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 112,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย”  
สํารวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯลฯ และเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์-วลัย
ลักษณ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ ฯ  เช่นค่าจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,ป้ายโครงการ,วัสดุ และอุปกรณ์และอื่นๆ ฐาน
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น หนังสือด่วนที่สุดที่ มท
 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561  

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ตาม
ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและ
อะไหล่ เช่น เคมีภัณฑ์  อ๊อกซิเจน นํ้ายาต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
 มิถุนายน  2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและ
ครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561
)หน้าที่ 100 ลําดับที่ 6
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งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 240,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกเพร็ก
หมู่ที่ 1                                                 จํานวน  20,000 บาท 
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านแสง์
หมู่ที่ 2                                                 จํานวน  20,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเจียงดํา
หมู่ที่ 3                                                 จํานวน  20,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกแจง 
หมู่ที่ 4                                                 จํานวน  20,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกทหาร 
หมู่ที่ 5                                                 จํานวน  20,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านมะกอก 
หมู่ที่ 6                                                 จํานวน  20,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกสะอาด 
หมู่ที่ 7                                                 จํานวน  20,000 บาท         
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านน้อยพัฒนา 
หมู่ที่ 8                                                 จํานวน  20,000 บาท         
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านร่มไทร
หมู่ที่ 9                                                 จํานวน  20,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคลองแผง
หมู่ที่ 10                                               จํานวน  20,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านคลองนํ้าใส 
หมู่ที1่1                                                จํานวน  20,000 บาท
-อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านทัพเสรี 
หมู่ที่ 12                                               จํานวน  20,000 บาท

เป็นไปตามหนังสือ มท.0810.5/ว 109 ลว. 15 ม.ค. 61
และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/ 2561-2564 หน้าที่ 102 ลําดับที่ 9 เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและ
บริบทของพื้นที่ ฯลฯ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือด่วนที่
สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงิน
อุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 230,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการวันคนพิการสากล ประจําปี 2562 จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันคนพิการ
สากล ประจําปี 2562 เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างตกแต่งสถาน
ที่ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬา ฯลฯ พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 3
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โครงการวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2562 จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันผู้สูง
อายุ ประจําปี 2562  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างตกแต่งสถาน
ที่ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
แข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาฯ พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี 2561-2564 หน้าที่ 53 ลําดับที่ 2

โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 2562 จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้
พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ประจําปี 2562 ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐาน
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึก
อบรม ขององค์กรปกครองส่วนถิ่นเป็นต้น  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 54 ลําดับที่ 5  

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,990,840 บาท

งบบุคลากร รวม 1,559,190 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,559,190 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 789,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเงินเดือนของ นักบริหารช่าง นายช่างโยธา
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 45,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน ค่าครองชีพชั่ว
คราว จํานวน  12 เดือน ให้แก่พนักงานเทศบาล ตามสิทธิและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานช่าง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 588,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผช.ช่างโยธา คนงานทั่วไป
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 93,410 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่ว
คราว เงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานลูกจ้างดังกล่าวข้างต้นเป็นไป
ตาม ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่ว
ไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีจ่ายเงินเดือนและประโยชนืตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 5) ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559

งบดําเนินงาน รวม 336,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 46,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลที่มีสิทธิ์ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล
ตามสิทธิที่ควรจะได้รับ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2549  
2)  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่ กค 0422.3/ว 257  ลงวัน
ที่  28  มิถุนายน  2559  เรื่อง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน

ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
 -เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก  ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้นค่าเช่า
บ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและ
เผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตาม
คําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงานบุคคลภายนอก ค่าจ้าง
ทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ค่ารับวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่
ต้องจ่ายให้หน่วยงานตามระเบียบ ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ ดัง
นี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
กรณีจ้างเหมาบริการ  ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี้
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที่  9
  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการถางหญ้าข้างทาง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการถางหญ้าข้างทางในเขตรับผิดชอบของ อบต.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่นค่าเช่าที่พัก ค่า
พาหนะ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป และครุภัณฑ์อื่น ๆ ของกองสาธารณสุข กรณี
เป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วน
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเอง โดยให้ปฏิบัติดังนี้             
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุสํานักงาน  ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ค่า
เครื่องเขียนแบบพิมพ์  กระดาษ  ตรายาง ปากกา  ดินสอ แฟ้มต่างๆ นํ้า
ดื่ม ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่ง
ของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแลกเปลี่ยน จ้างทํา ทําเอง หรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้
มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของที่เป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ตามประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประเภทประกอบและอะไหล่ เช่น ค่า
หลอดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า ปลั๊ก สวิตช์ไฟฟ้า ฯลฯ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ    

งบลงทุน รวม 95,650 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 95,650 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานกระจกเลื่อน 1 หลัง จํานวน 3,750 บาท
-เพื่อใช้เก็บเอกสารของกองช่าง อิงราคาตามตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี หน้าที่ 99 ลําดับ 3 เป็นไปตามหนังสือ มท.0808.2/ว 1248
 ลว. 27 มิ.ย. 59 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือจับชนิดบิดมีชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น (4ชั้น) 1 หลัง จํานวน 7,900 บาท
-เพื่อใช้เก็บเอกสารของกองช่าง อิงราคาตามตลาด เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) หน้าที่ 99 ลําดับที่ 4 เป็นไป
ตามหนังสือ มท.0808.2/ว 1248 ลว.27 มิ.ย.59
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ครุภัณฑ์สํารวจ
กล้องวัดมุมแบบธรรมดา ชนิดอ่านค่าได้ ลิปดา 1 ตัว จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องวัดมุมแบบธรรมดา ชนิดอ่านค่าความละเอียดได้ 1
 ลิปดา รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์กําหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุด
หนุนทั่วไป
เป็นไปตามหนังสือ มท.0808.2/ ว 1248 ลว. 27 มิ.ย.2559 และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561 หน้าที่ 98
 ลําดับที่ 2

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 115,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสืบสานดนตรีปี่พาทย์พื่้นบ้าน หมู่ 1 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืบสานดนตรีปี่พาทย์พื้นบ้าน ฯลฯ
และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 55 ลําดับที่ 9

โครงการสืบสานทําบายศรีงานประเพณีต่างๆ หมู่ 8 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการสืบสานบายศรีงานประเพณีฯลฯ ของชุมชน
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561- 2564 หน้าที่ 60 ลําดับที่ 29

โครงการอบรมอาชีพให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ตําบลทัพเสด็จ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพ ฯลฯ ให้เด็กเยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ ตําบลทัพเสด็จ ประจําปี 2562 จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐาน
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึก
อบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน ฯลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายค่าตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฐาน
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึก
อบรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้น 

งบลงทุน รวม 55,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 55,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น 1 เครื่อง จํานวน 7,500 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2561-2564 หน้าที่ 98 ลําดับที่ 1 ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่ 27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ถังคูลเลอร์สเตนเลส ขนาด 94 ลิตร 4 ใบ จํานวน 32,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2561-2564 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 5 ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
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ถังนํ้าแข็งขนาด 200 ลิตร 1 ใบ จํานวน 5,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2561-2564 หน้าที่ 100 ลําดับที่ 5 ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ถังนํ้าแข็งขนาด 800 ลิตร 1 ใบ จํานวน 11,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปีฉบับปรับปรุงครั้ง
ที่ 1/2561-2564 หน้าที่ 100 ลําดับที่  5 ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวัน
ที่  27  มิถุนายน  2559  เรื่อง  แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 344,500 บาท

งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี และพิธีสําคัญทางศาสนา จํานวน 200,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 72 ลําดับที่ 1 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธี และพิธีสําคัญทางศาสนา จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินโครงการจัดงานวันราชพิธี /วันสําคัญของชาติ อื่น ๆ เช่น ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนชุดการแสดง ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาฯ พ.ศ
. 2559 

งบเงินอุดหนุน รวม 144,500 บาท
เงินอุดหนุน รวม 144,500 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกรรมการหมู่บ้านโครงการแห่หลวงพ่อองค์ดํา ประจําปี 2562 จํานวน 35,000 บาท
-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแห่หลวงพ่อองค์ดํา  เช่น ค่า
จตุปัจจัย,ดอกไม้ธูปเทียน,ค่าเครื่องเสียง ,ค่านํ้าดื่ม และอื่น ๆ ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 /2561 หน้าที่ 103 ลําดับที่ 12

อุดหนุนสํานักงานท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

จํานวน 4,500 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 6 ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการเกี่ยวกับรัฐพิธีและพิธีสําคัญต่างๆ จํานวน 15,000 บาท
-เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 72 ลําดับที่ 2 ฐานอํานาจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 
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อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการสืบสานเบื้องบูรพาและงานกาชาด
จังหวัดสระแก้ว

จํานวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาจังหวัด
สระแก้ว ฐานอํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 4

อุดหนุนอําเภอตาพระยาตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามเพื่อน
บ้านอําเภอตาพระยา

จํานวน 40,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 73 ลําดับที่ 5 ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 500,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่นต้านยาเสพติด จํานวน 400,000 บาท
เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 2 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประเพณีท้องถิ่นต้านยาเสพ
ติด ประจําปี 2562 จ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในพิธีกรรมทางศาสนา, ค่าตอบ
แทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬา,ค่าสถานที่,ค่าเครื่องเสียง,ค่า
กรรมการฯ, ค่าเจ้าหน้าที่ประจําสนาม, ค่าเจ้าหน้าที่เทคนิค,ค่าวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา,ค่าชุดกีฬา,ค่ายานพาหนะ,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่า
อาหารและเครื่องดื่ม,ค่าถ้วยรางวัล,ค่าใบประกาศ,ค่าทําความสะอาด ,ค่า
ป้ายโครงการ,เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องอทั้งที่ อบต
. เป็นเจ้าภาพ และส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันในนาม  อบต. ค่าใช่จ่ายดัง
กล่าวสามารถถั่วจ่ายได้ทุกรายการ ภายในวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้  ฐาน
อํานาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 63 ลําดับที่ 4 เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ ตาข่าย   และวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือ มท.0808.2/ ว 1248 ลว. 27
 มิ.ย.2559 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 250,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

จ้างเหมาบริการออกแบบและควบคุมงาน จํานวน 50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบแก้ไขและควบคุมงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินการ ค่าจ้างเหมาบริการค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก ฯลฯ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบภายใน
ตําบล สําหรับอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ในการสัญจร และจ่าย
เป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
 1555  ลงวันที่  22  มีนาคม  2560  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ไม้ และอื่นๆ ฯลฯ 
ถือปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  เรื่องแนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 6,755,608 บาท
งบลงทุน รวม 6,755,608 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,755,608 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าสํญญาแบบปรับราคาได้(ค่าK) จํานวน 257,908 บาท
-เพื่อเป็นค่าการเปลี่ยนแปลงของค่างาน เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ 0808.2/ว 2055 ลว. 7 ก.ค. 59

โครงการก่อสร้างขุดร่องระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคก
สะอาด

จํานวน 450,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายนํ้าข้างถนนคอนกรีต หมู่ 7 ขนาดตาาม
แบบ ทถ-5-301 ชนิด ก-30 ยาว 235 เมตร เป็นไปตามแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี 2561-2564
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) หน้าที่ 54 ลําดับที่ 48

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 12 บ้านทัพเสรี จํานวน 448,600 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 12 บ้านทัพเสรี ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 122.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ปร. 4 ปร 5 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
หน้าที่ 38 ลําดับที่ 25
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก จํานวน 449,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 1 บ้านโคกเพร็ก 
ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบ ปร.4 ปร 5 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี2561-2564
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 /2561) หน้าที่ 31 ลําดับที่ 1

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง จํานวน 449,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10
 บ้านคลองแผง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ปร. 4 ปร 5 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
หน้าที่ 38 ลําดับที่ 22

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านแสง์ จํานวน 449,200 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2
 บ้านแสง์ 
ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
ตามแบบ ปร. 4 ปร. 5 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-
2564 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) หน้าที่ 36 ลําดับที่ 11

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง จํานวน 452,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการถนนคอนนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้าน
โคกแจง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ ปร.4 ปร.5 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 34 ลําดับที่ 6

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านน้อยพัฒนา จํานวน 454,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8
 บ้านน้อยพัฒนา ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ปร. 4 ปร 5 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
หน้าที่ 36 ลําดับที่ 17

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร จํานวน 449,500 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9
 บ้านร่มไทร ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร 
ตามแบบ ปร. 4 ปร 5 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-
2564 หน้าที่ 37 ลําดับที่ 18
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โครงการก่อสร้างถนนลําเลียงการเกษตรเส้นก็อบผลุก หมู่ที่ 5 บ้านโคกทหาร จํานวน 428,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600
 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร
แบบ ปร.4 ปร.5 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 /2561) หน้าที่ 45 ลําดับที่ 29

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากหมู่บ้านไปทํานบ หมู่ที่ 3 บ้านเจียงดํา จํานวน 454,900 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านเจียง
ดํา ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ
ปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,275 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ ปร. 4 ปร 5 และ
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 หน้าที่ 33 ลําดับที่ 4

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมต่อ บ้านมะกอก หมู่ที่ 6-บ้านคลองแผง หมู่
ที่ 10

จํานวน 454,900 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณดินไม่น้อย
กว่า 1,275 ลูกบาศก์เมตร แบบ ปร.4 ปร.5 และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 /2561) หน้าที่ 49 ลําดับ
ที่ 37

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านคลองนํ้าใส จํานวน 447,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานตากพืชผลการเกษตรของหมู่บ้าน 
ขนาด กว้าง 30.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ลานตาก 0.50 เมตร
ตามแบบ ปร.4 ปร.5 และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 /2561) หน้าที่ 75 ลําดับที่ 98

ป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ จํานวน 60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างป้ายคัทเอาท์ขนาด กว้าง 4.80 เมตร ยาว 7.00
 เมตร ตามแบบ ปร.4 ปร.5 ตั้งไว้ 120,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไปและเป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561) หน้าที่ 104 ลําดับที่ 13

รางระบายนํ้ารอบสํานักงาน อบต.ทัพเสด็จ จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํ้ารอบสํานักงาน อบต  
ตามแบบ ทถ-5 – 301 ชนิด ก-30 ยาว 250 เมตร และเป็นไปตามแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 / 2561) 
หน้าที่ 83 ลําดับที่ 104  

อาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี บ้านโคกเพร็ก หมู่ 1 จํานวน 500,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีบ้านโคกเพร็ก
 หมู่ที่ 1 ขนาดอาคาร กว้าง 7.00 เมตร  ยาว 12.00 เมตร และเป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2561-2564 หน้าที่ 80
 ลําดับที่ 98                         
 

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบและการควบคุมงาน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบและควบคุมงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงานบุคคลภายนอก ฯลฯ
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,270,905 บาท

งบกลาง รวม 11,270,905 บาท
งบกลาง รวม 11,270,905 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 170,000 บาท

 1.เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อย
ละห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบ
ต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  22  มกราคม  2557  และพระ
ราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2533  และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท
. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81  ลงวันที่  10
  กรกฎาคม  2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  หนังสือ
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวัน
ที่  10 กรกฎาคม  2557 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ด่วนที่สุุด ที่ มท 0893.3/ว 1226 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552  
2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อจ่ายตาม
กฎหมาย ของพนักงานจ้าง ตําแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็ก ให้กับกองทุนประกัน
สังคม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพื่อส่งเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตราเดียวกันด้วย โดยให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว 9
  ลงวันที่  22 มกราคม  2557 และพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ
.  2533  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
 0809.5/ว 81  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1226 ลงวันที่ 23
 มิถุนายน 2552     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,326,400 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกัน
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 6,326,400บาท โดยให้ถือปฏิบัติระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2560,หนังสือกรมส่งเสริม
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ
.ศ.2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว25 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ
.2561   

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,957,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสวัสดิการทางสังคม
ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ตั้งไว้ 2,957,600 บาท โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560,หนังสือกรมส่ง
เสริมปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11
 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768
 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว25 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 226,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์  ตั้งไว้226,000บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท
 0810.6/ว 1198 ลงวันที่ 20 มิถุนายน  2560  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุด ที่ มท.0891.3/ว 1468 

สํารองจ่าย จํานวน 1,159,053 บาท
   -เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นที่ต้องจ่ายเพื่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วง
หน้า หรือกรณีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่เพียงพอจ่ายตามความ
เหมาะสม โดยได้รับอนุมัติจากคณะผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2541 หมวด 2 ข้อ 19  โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท
 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ
.2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลงวัน
ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2545,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท
 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559,หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ
. 2560,หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2
/ว76 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว526 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560
,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2560,หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว1173 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ
.ศ. 2560,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.4/ว1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560,หนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว2145 ลงวันที่ 11 ตุลา
คม พ.ศ. 2560,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7
/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560, หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว608 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ
. 2561,หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1077 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 
 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินบําเหน็จรายเดือน จํานวน 76,740 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นบําเหน็จรายเดือนแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธได้รับ เป็น
ไปตามหนังสือ มท.0808.5/ว 924 ลว.เมษายน 2556 เรื่องพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8)

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 154,710 บาท
เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตามหลักเกณฑ์ ตามหนังสือ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช.36/ว 0292 ลงวัน
ที่ 5 ตุลาคม 2552
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 200,402 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2500
 และตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515) โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 29 ลงวันที่  12  กรกฎาคม 2560  
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จรายเดือน 76,740

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 154,710

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 226,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 170,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,326,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,402

สํารองจ่าย 1,159,053

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,957,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 588,720 1,045,320

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 45,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 93,410 128,920

เงินเดือนพนักงาน 789,760 1,416,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินบําเหน็จรายเดือน 76,740

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ 154,710

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 226,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 170,000

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 6,326,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

200,402

สํารองจ่าย 1,159,053

เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,957,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,339,800 2,339,800

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 216,000 1,732,190 3,582,230

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 38,000 83,300

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 200,720 471,050

เงินเดือนพนักงาน 197,080 3,518,900 5,921,740

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 336,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 20,000

เงินช่วยเหลือบุตร

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 40,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงาน

ค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคล
ค่ารับรองในการ
ประชุมสภาฯ

จ้างเหมาบริการออก
แบบและควบคุมงาน 50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาและบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับ
วารสาร

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัลและเงิน
รางวัลต่างๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 
ประจําปี2562

100,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬาประเพณีท้อง
ถิ่นต้านยาเสพติด

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 50,000 90,000

เงินช่วยเหลือบุตร 10,000 10,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

700,000 700,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 108,000 216,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 40,000 50,000 180,000

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ดูงาน 40,000 40,000

ค่ารับรองในการต้อน
รับบุคคล 50,000 50,000

ค่ารับรองในการ
ประชุมสภาฯ 40,000 40,000

จ้างเหมาบริการออก
แบบและควบคุมงาน 50,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาและบริการ 600,000 600,000

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมและค่าลง
ทะเบียน

200,000 200,000

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับ
วารสาร 20,000 20,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 120,000 120,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าของรางวัลและเงิน
รางวัลต่างๆ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการวัน
เด็กแห่งชาติ 
ประจําปี2562

100,000

ค่าใช้จ่ายในการแข่ง
ขันกีฬาประเพณีท้อง
ถิ่นต้านยาเสพติด

400,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
พิธี และพิธีสําคัญทาง
ศาสนา

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การถางหญ้าข้างทาง 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานของ ศตส.ตําบล
ทัพเสด็จ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 40,000 30,000

ค่าใช่จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 868,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและพัฒนา
บุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมครุภัณฑ์ 30,000

โครงการ "รักนํ้า รักป่า 
รักแผ่นดิน"

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา
โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
ประจําปี2561

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญแห่งชาติ
โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
พิธี และพิธีสําคัญทาง
ศาสนา

200,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
การถางหญ้าข้างทาง 50,000

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
งานของ ศตส.ตําบล
ทัพเสด็จ

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 250,000 320,000

ค่าใช่จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 868,000

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและพัฒนา
บุคลากร

50,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตั้ง 400,000 400,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อม
แซมครุภัณฑ์ 30,000

โครงการ "รักนํ้า รักป่า 
รักแผ่นดิน" 30,000 30,000

โครงการกําจัดผัก
ตบชวา 50,000 50,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กปฐมวัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 
ประจําปี2561

50,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษี 100,000 100,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญแห่งชาติ 40,000 40,000

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว

25,000 25,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระ
ราชินีนาถ

โครงการยุทธศาสตร์
สระแก้วเมืองแห่ง
ความสุข ภายใต้4ดี
โครงการวันคนพิการ
สากล ประจําปี 2562 100,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2562 100,000

โครงการศูนย์เยาวชน
ระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิ
คุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
ประจําปี2562

50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้
ด้อยโอกาส ประจําปี 
2562

30,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 12,000

โครงการสืบสานดนตรี
ปี่พาทย์พื่้นบ้าน หมู่ 1 20,000

โครงการสืบสานทํา
บายศรีงานประเพณี
ต่างๆ หมู่ 8

20,000

โครงการหมู่
บ้าน/ตําบลสะอาด

โครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ(อพ.สธ)

โครงการอบรมอาชีพ
ให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ 
ตําบลทัพเสด็จ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติพระ
บาทสมเด็จพระ
ราชินีนาถ

25,000 25,000

โครงการยุทธศาสตร์
สระแก้วเมืองแห่ง
ความสุข ภายใต้4ดี

50,000 50,000

โครงการวันคนพิการ
สากล ประจําปี 2562 100,000

โครงการวันผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2562 100,000

โครงการศูนย์เยาวชน
ระดับพื้นที่เพื่อสร้างภูมิ
คุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
ประจําปี2562

50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้
ด้อยโอกาส ประจําปี 
2562

30,000

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย 12,000

โครงการสืบสานดนตรี
ปี่พาทย์พื่้นบ้าน หมู่ 1 20,000

โครงการสืบสานทํา
บายศรีงานประเพณี
ต่างๆ หมู่ 8

20,000

โครงการหมู่
บ้าน/ตําบลสะอาด 100,000 100,000

โครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 40,000 40,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพฯ(อพ.สธ)

50,000 50,000

โครงการอบรมอาชีพ
ให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพื้นที่ 
ตําบลทัพเสด็จ

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ศพด.จัด
สรรสําหรับเด็กอายุ
ปฐมวัย (3-5)

101,700

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 50,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,006,117

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 30,000 50,000

วัสดุอื่น

วัสดุการศึกษา 263,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 10,000

ค่าไฟฟ้า 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา ศพด.จัด
สรรสําหรับเด็กอายุ
ปฐมวัย (3-5)

101,700

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 130,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 90,000 130,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 200,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 530,000 530,000

วัสดุกีฬา 100,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 110,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 30,000 130,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,006,117

วัสดุการเกษตร 70,000 70,000

วัสดุก่อสร้าง 100,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 70,000 70,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 100,000 200,000

วัสดุอื่น 50,000 50,000

วัสดุการศึกษา 263,500

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 70,000 70,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 30,000 40,000

ค่าไฟฟ้า 300,000 330,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 40,000 40,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานกระจกเลื่อน 1 
หลัง

3,750

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือ
จับชนิดบิดมีชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น (4ชั้น) 1 
หลัง

7,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้า
เย็น 1 เครื่อง 7,500

ถังคูลเลอร์สเตนเลส 
ขนาด 94 ลิตร 4 ใบ 32,000

ถังนํ้าแข็งขนาด 200 
ลิตร 1 ใบ 5,000

ถังนํ้าแข็งขนาด 800 
ลิตร 1 ใบ 11,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุมแบบ
ธรรมดา ชนิดอ่านค่า
ได้ ลิปดา 1 ตัว

84,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าสํญญาแบบปรับ
ราคาได้(ค่าK) 257,908

โครงการก่อสร้างขุด
ร่องระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม หมู่ที่ 
12 บ้านทัพเสรี

448,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก

449,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านคลอง
แผง

449,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานกระจกเลื่อน 1 
หลัง

3,750

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน มือ
จับชนิดบิดมีชั้นปรับ
ระดับ 3 ชิ้น (4ชั้น) 1 
หลัง

7,900

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

เครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้า
เย็น 1 เครื่อง 7,500

ถังคูลเลอร์สเตนเลส 
ขนาด 94 ลิตร 4 ใบ 32,000

ถังนํ้าแข็งขนาด 200 
ลิตร 1 ใบ 5,000

ถังนํ้าแข็งขนาด 800 
ลิตร 1 ใบ 11,000

ครุภัณฑ์สํารวจ

กล้องวัดมุมแบบ
ธรรมดา ชนิดอ่านค่า
ได้ ลิปดา 1 ตัว

84,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าสํญญาแบบปรับ
ราคาได้(ค่าK) 257,908

โครงการก่อสร้างขุด
ร่องระบายนํ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านโคกสะอาด

450,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม หมู่ที่ 
12 บ้านทัพเสรี

448,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกเพร็ก

449,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านคลอง
แผง

449,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์

449,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง

452,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา

454,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร

449,500

โครงการก่อสร้างถนน
ลําเลียงการเกษตรเส้น
ก็อบผลุก หมู่ที่ 5 บ้าน
โคกทหาร

428,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากหมู่บ้านไป
ทํานบ หมู่ที่ 3 บ้าน
เจียงดํา

454,900

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเชื่อมต่อ 
บ้านมะกอก หมู่ที่ 
6-บ้านคลองแผง หมู่ที่ 
10

454,900

โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลการเกษตร 
หมู่ที่ 11 บ้านคลองนํ้า
ใส

447,400

ป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ 60,000

รางระบายนํ้ารอบ
สํานักงาน อบต.ทัพ
เสด็จ

500,000

อาคารศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยี บ้านโคกเพ
ร็ก หมู่ 1

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านแสง์

449,200

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกแจง

452,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านน้อย
พัฒนา

454,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 9 บ้านร่มไทร

449,500

โครงการก่อสร้างถนน
ลําเลียงการเกษตรเส้น
ก็อบผลุก หมู่ที่ 5 บ้าน
โคกทหาร

428,000

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังจากหมู่บ้านไป
ทํานบ หมู่ที่ 3 บ้าน
เจียงดํา

454,900

โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเชื่อมต่อ 
บ้านมะกอก หมู่ที่ 
6-บ้านคลองแผง หมู่ที่ 
10

454,900

โครงการก่อสร้างลาน
ตากพืชผลการเกษตร 
หมู่ที่ 11 บ้านคลองนํ้า
ใส

447,400

ป้ายคัทเอาท์ขนาดใหญ่ 60,000

รางระบายนํ้ารอบ
สํานักงาน อบต.ทัพ
เสด็จ

500,000

อาคารศูนย์การเรียนรู้
เทคโนโลยี บ้านโคกเพ
ร็ก หมู่ 1

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบและการ
ควบคุมงาน 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกรรมการหมู่
บ้านโครงการแห่หลวง
พ่อองค์ดํา ประจําปี 
2562

35,000

อุดหนุนที่ทําการ
จังหวัดสระแก้วตาม
โครงการป้องกันแก้ไข้
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
สระแก้ว

อุดหนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวัน 5 โรงเรียน 
จํานวน 200 วันๆ 20 
บาท ต่อคน

3,528,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
เข้าค่ายพักแรมยุวชน

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
แข่งขันกีฬายุวชนภาย
ในสถานศึกษา

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
จัดซื้อสื่อเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบและการ
ควบคุมงาน 50,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 240,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนกรรมการหมู่
บ้านโครงการแห่หลวง
พ่อองค์ดํา ประจําปี 
2562

35,000

อุดหนุนที่ทําการ
จังหวัดสระแก้วตาม
โครงการป้องกันแก้ไข้
ปัญหายาเสพติดจังหวัด
สระแก้ว

50,000 50,000

อุดหนุนเป็นค่าอาหาร
กลางวัน 5 โรงเรียน 
จํานวน 200 วันๆ 20 
บาท ต่อคน

3,528,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
เข้าค่ายพักแรมยุวชน

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
แข่งขันกีฬายุวชนภาย
ในสถานศึกษา

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
จัดซื้อสื่อเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที่

15,000

วันที่พิมพ์ : 19/7/2562  09:36:57 หน้า : 16/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมยุวชน

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกทหาร ตาม
โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
ยุวชนเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตพระ
บรมราชินีนาถ ประจํา
ปี

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกทหาร ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกทหาร ตาม
โครงการส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬา
ยุวชน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกทหาร ตาม
โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมไทย
 และความเป็นไทย

40,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกทหาร ตาม
โครงการอยู่ค่ายยุวชน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมน้อมนําวัน
แม่

10,000

วันที่พิมพ์ : 19/7/2562  09:36:57 หน้า : 17/26



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกแจง ตามโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมยุวชน

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกทหาร ตาม
โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
ยุวชนเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตพระ
บรมราชินีนาถ ประจํา
ปี

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกทหาร ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกทหาร ตาม
โครงการส่งเสริมกีฬา
และการแข่งขันกีฬา
ยุวชน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกทหาร ตาม
โครงการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมไทย
 และความเป็นไทย

40,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกทหาร ตาม
โครงการอยู่ค่ายยุวชน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมน้อมนําวัน
แม่

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการเข้าค่ายยุวชน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑายุวชน
 กลุ่มเครือข่ายตา
พระยาต้านยาเสพติด 
ประจําปี

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนภายในโรงเรียน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการทูบีนัมเบอร์
วัน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพเด็กเยาวชน
และ
ประชาชนตําบลทัพ
เสด็จ เช่น ศิลปะการ
แกะลวดลายบนกระจก
และอาชีพอื่นๆ ฯลฯ

25,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการรถรับ-ส่งนัก
เรียนในเขตบริการ

60,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการโรงเรียนดีศรี
ตําบล

50,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการเข้าค่ายยุวชน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการแข่งขัน
กีฬา-กรีฑายุวชน
 กลุ่มเครือข่ายตา
พระยาต้านยาเสพติด 
ประจําปี

15,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการแข่งขันกีฬา
ยุวชนภายในโรงเรียน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการทูบีนัมเบอร์
วัน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการฝึกอบรมส่ง
เสริมอาชีพเด็กเยาวชน
และ
ประชาชนตําบลทัพ
เสด็จ เช่น ศิลปะการ
แกะลวดลายบนกระจก
และอาชีพอื่นๆ ฯลฯ

25,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการรถรับ-ส่งนัก
เรียนในเขตบริการ

60,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการโรงเรียนดีศรี
ตําบล

50,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
โคกเพร็ก ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการเข้าค่ายยุวชน
ห่างไกลยาเสพติด

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันชาติ

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชน
 ด้วยกระบวนการลูก
เสือ

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
 สําหรับเด็กและ
เยาวชน

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านกีฬาระดับ
ตําบล

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการให้บริการรถ
รับส่ง

60,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการTO BE 
NUMBER ONE

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการเข้าค่ายยุวชน
ห่างไกลยาเสพติด

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
สถาบันชาติ

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการทักษะชีวิต
เด็กและเยาวชน
 ด้วยกระบวนการลูก
เสือ

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
 สําหรับเด็กและ
เยาวชน

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านวิชาการ

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการส่งเสริมทักษะ
ทางด้านกีฬาระดับ
ตําบล

10,000

อุดหนุนโรงเรียน
บ้านมะกอก ตาม
โครงการให้บริการรถ
รับส่ง

60,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการTO BE 
NUMBER ONE

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการกีฬาสียุวชน
ภายในโรงเรียน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการจัดเข้าค่าย
ยุวชน

8,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที่

15,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการผักปลอดสาร
พิษ

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการยุวชนเข้าค่าย
คุณธรรม

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการสถานศึกษาสี
ขาว

15,000

อุดหนุนสํานักงานท้อง
ถิ่นจังหวัดสระแก้วตาม
โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ

4,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการกีฬาสียุวชน
ภายในโรงเรียน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการจัดเข้าค่าย
ยุวชน

8,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอกสถาน
ที่

15,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการผักปลอดสาร
พิษ

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการยุวชนเข้าค่าย
คุณธรรม

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการเศรษฐกิจพอ
เพียง

10,000

อุดหนุนโรงเรียนเพียง
หลวง ๑๗ ตาม
โครงการสถานศึกษาสี
ขาว

15,000

อุดหนุนสํานักงานท้อง
ถิ่นจังหวัดสระแก้วตาม
โครงการปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ

4,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
เกี่ยวกับรัฐพิธีและพิธี
สําคัญต่างๆ

15,000

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
รักษาความสงบเรียบ
ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองร้อย อส. อําเภอตา
พระยา

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
ศูนย์ต่อเพื่อเอาชนะยา
เสพติด(ศตส.อําเภอตา
พระยา)
อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
สืบสานเบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว

50,000

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
เสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีงามเพื่อน
บ้านอําเภอตาพระยา

40,000

รวม 11,270,905 7,005,608 844,500 115,500 1,990,840 230,000 352,000 10,486,557
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่

53,200 53,200

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
เกี่ยวกับรัฐพิธีและพิธี
สําคัญต่างๆ

15,000

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์

53,200 53,200

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
รักษาความสงบเรียบ
ในพื้นที่รับผิดชอบของ
กองร้อย อส. อําเภอตา
พระยา

10,000 10,000

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
ศูนย์ต่อเพื่อเอาชนะยา
เสพติด(ศตส.อําเภอตา
พระยา)

50,000 50,000

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
สืบสานเบื้องบูรพาและ
งานกาชาดจังหวัด
สระแก้ว

50,000

อุดหนุนอําเภอตา
พระยาตามโครงการ
เสริมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีงามเพื่อน
บ้านอําเภอตาพระยา

40,000

รวม 953,480 13,750,610 47,000,000
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