
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม

เขต/อําเภอ บางสะพาน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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หมู่ที 1  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล ชัยเกษม
  เขต/อําเภอ บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77190

พืนที 222.90 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 11,373 คน

ชาย 5,630 คน

หญิง 5,743 คน

ข้อมูล ณ วันที 14 กันยายน 2559



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษมอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษมจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 53,589,388.07 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 24,315,693.15 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,407,994.85 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2559 ณ วันที 31 กรกฎาคม พ.ศ.2559

(1) รายรับจริง จํานวน 36,125,946.24 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 585,839.75 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 420,917.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 283,940.94 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 157,082.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,004,094.35 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 15,674,072.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 15,627,132.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 25,528,681.94 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 669,593.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,276,739.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,553,898.74 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,543,451.20 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 4,485,000.00 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 13,335,025.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 478,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายรับจริง ปี  2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร 0.00 580,000.00 580,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 141,000.00 141,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 300,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 150,000.00 150,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 10,000.00

รวมรายได้จัดเก็บ 0.00 1,181,000.00 1,181,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 0.00 20,319,000.00 22,119,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 20,319,000.00 22,119,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 18,000,000.00 32,144,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0.00 18,000,000.00 32,144,000.00

รวม 0.00 39,500,000.00 55,444,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2558 ประมาณการ ปี 2559 ประมาณการ ปี 2560

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 499,491.00 1,371,980.00 16,174,730.00

งบบุคลากร 4,144,998.00 16,006,310.00 16,552,890.00

งบดําเนินงาน 1,567,381.74 10,051,410.00 10,552,680.00

งบลงทุน 170,800.00 7,414,300.00 7,592,700.00

งบเงินอุดหนุน 2,492,791.85 4,656,000.00 4,571,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 8,875,462.59 39,500,000.00 55,444,000.00

รวม 8,875,462.59 39,500,000.00 55,444,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 18,136,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 480,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,366,080

แผนงานสาธารณสุข 600,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,656,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 680,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,200,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 16,174,730

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 55,444,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 12,508,130 2,336,760 14,844,890

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,916,720 0 2,916,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 9,591,410 2,336,760 11,928,170

งบดําเนินงาน 2,580,600 536,000 3,116,600

    ค่าตอบแทน 468,600 196,000 664,600

    ค่าใช้สอย 1,154,000 140,000 1,294,000

    ค่าวัสดุ 380,000 200,000 580,000

    ค่าสาธารณูปโภค 578,000 0 578,000

งบลงทุน 107,300 33,200 140,500

    ค่าครุภัณฑ์ 17,300 33,200 50,500

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 90,000 0 90,000

งบเงินอุดหนุน 35,000 0 35,000

    เงินอุดหนุน 35,000 0 35,000

                                             รวม 15,231,030 2,905,960 18,136,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 420,000 420,000

    ค่าใช้สอย 160,000 160,000

    ค่าวัสดุ 260,000 260,000

งบลงทุน 60,000 60,000

    ค่าครุภัณฑ์ 60,000 60,000

                                             รวม 480,000 480,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบดําเนินงาน 2,959,680 1,736,400 4,696,080

    ค่าใช้สอย 150,000 1,736,400 1,886,400

    ค่าวัสดุ 2,809,680 0 2,809,680

งบลงทุน 21,000 113,000 134,000

    ค่าครุภัณฑ์ 21,000 30,000 51,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 83,000 83,000

งบเงินอุดหนุน 0 4,536,000 4,536,000

    เงินอุดหนุน 0 4,536,000 4,536,000

                                             รวม 2,980,680 6,385,400 9,366,080

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 570,000 570,000

    ค่าตอบแทน 110,000 110,000

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

    ค่าวัสดุ 280,000 280,000

งบลงทุน 30,200 30,200

    ค่าครุภัณฑ์ 30,200 30,200

                                             รวม 600,200 600,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 30,000 30,000

    ค่าใช้สอย 30,000 30,000

                                             รวม 30,000 30,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง

ปฏิกูล รวม

งบบุคลากร 1,708,000 0 0 1,708,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,708,000 0 0 1,708,000

งบดําเนินงาน 570,000 110,000 240,000 920,000

    ค่าตอบแทน 110,000 0 0 110,000

    ค่าใช้สอย 200,000 50,000 50,000 300,000

    ค่าวัสดุ 260,000 60,000 190,000 510,000

งบลงทุน 28,000 0 0 28,000

    ค่าครุภัณฑ์ 28,000 0 0 28,000

                                             รวม 2,306,000 110,000 240,000 2,656,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 120,000 120,000

    ค่าใช้สอย 120,000 120,000

                                             รวม 120,000 120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 490,000 190,000 680,000

    ค่าใช้สอย 490,000 190,000 680,000

                                             รวม 490,000 190,000 680,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 7,200,000 7,200,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 7,200,000 7,200,000

                                             รวม 7,200,000 7,200,000



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 16,174,730 16,174,730

    งบกลาง 16,174,730 16,174,730

                                             รวม 16,174,730 16,174,730



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 18,136,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 480,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 9,366,080

แผนงานสาธารณสุข 600,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 30,000

แผนงานเคหะและชุมชน 2,656,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 680,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 7,200,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 16,174,730

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 55,444,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม และโดยอนุมัติของนายอําเภอ

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจํานวนรวมทังสิน 55,444,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
55,444,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษมปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม
อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม

อําเภอ บางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 0.00 96,005.00 250,000 0.00 % 250,000

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 0.00 31,567.05 150,000 0.00 % 150,000

     ภาษีป้าย 0.00 0.00 9,460.00 80,000 0.00 % 80,000

     อากรรังนกอีแอ่น 0.00 0.00 100,000.00 100,000 0.00 % 100,000

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 0.00 237,032.05 580,000 580,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 0.00 1,571.40 1,500 0.00 % 1,500

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 428.00 5,000 0.00 % 5,000

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 0.00 50,070.00 100,000 0.00 % 100,000

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 0.00 0.00 220.00 1,000 0.00 % 1,000

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 800.00 12,000 0.00 % 12,000

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 0.00 0.00 20,000 0.00 % 20,000

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 180.00 1,500 0.00 % 1,500

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 0.00 53,269.40 141,000 141,000

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 0.00 0.00 173,923.86 300,000 0.00 % 300,000

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 0.00 173,923.86 300,000 300,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 0.00 27,500.00 50,000 0.00 % 50,000
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 0.00 68,510.00 100,000 0.00 % 100,000

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 0.00 96,010.00 150,000 150,000

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00 10,000 0.00 % 10,000

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 10,000 10,000

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 0.00 0.00 200,000 50.00 % 300,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 0.00 2,970,972.51 7,555,000 0.00 % 7,555,000

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 0.00 0.00 2,298,634.17 4,950,000 6.87 % 5,290,000

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.00 0.00 445,037.91 1,000,000 0.00 % 1,000,000

     ภาษีสุรา 0.00 0.00 1,060,423.78 2,000,000 25.00 % 2,500,000

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 0.00 1,603,643.52 3,900,000 20.51 % 4,700,000

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 24,891.50 25,000 0.00 % 25,000

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 0.00 17,699.37 70,000 14.29 % 80,000

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 0.00 69,221.14 100,000 0.00 % 100,000

     เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 0.00 0.00 3,515.58 18,000 0.00 % 18,000
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 0.00 261,404.00 500,000 10.00 % 550,000

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล 0.00 0.00 1,020.00 1,000 0.00 % 1,000

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 0.00 8,756,463.48 20,319,000 22,119,000

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 0.00 10,064,983.00 18,000,000 78.58 % 32,144,000

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 0.00 10,064,983.00 18,000,000 32,144,000

รวมทุกหมวด 0.00 0.00 19,381,681.79 39,500,000 55,444,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม

อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 55,444,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บ

หมวดภาษีอากร รวม 580,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 250,000 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจะต้องชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 150,000 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจะต้องชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 80,000 บาท
ตังไว้ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายทีจะต้องชําระภาษี
อากรรังนกอีแอ่น จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 141,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 12,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 150,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
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หมวดรายได้จากทุน รวม 10,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 10,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,119,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 300,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 7,555,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,290,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ภาษีสุรา จํานวน 2,500,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,700,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ จํานวน 25,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
เงินทีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ จํานวน 18,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 550,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะจัดเก็บได้เพิมขึน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นําบาดาล จํานวน 1,000 บาท

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 32,144,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 32,144,000 บาท
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 85,680 0 214,200 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 7,020 0 17,550 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 7,020 0 17,550 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 14,400 0 36,000 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 369,552 0 930,000 2,232,000 0 % 2,232,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 483,672 0 1,215,300 2,916,720 2,916,720

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 103,360 0 484,970 4,033,700 0.35 % 4,048,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 17,080 0 37,000 204,000 -58.82 % 84,000

เงินประจําตําแหน่ง 7,000 0 45,500 180,000 -30 % 126,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 55,094 0 346,669 4,284,000 9.37 % 4,685,410

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,873 0 13,500 552,000 17.39 % 648,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 215,407 0 927,639 9,253,700 9,591,410

รวมงบบุคลากร 699,079 0 2,142,939 12,170,420 12,508,130

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม

อําเภอบางสะพาน    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 315,000

ค่าเช่าบ้าน 1,250 0 11,500 88,300 6 % 93,600

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 7,043 60,000 0 % 60,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,972 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,222 0 18,543 148,300 468,600

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 25,802.5 0 47,381.09 377,000 12.47 % 424,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 2,700 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่
หัว เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 
2557

0 0 158,870 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 พรรษา 5  ธันวาคม 
2559

0 0 0 0 100 % 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  88  พรรษา  5  ธันวาคม  
2558

0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 
พระบรมราชินีนาถ เนืองในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
12 สิงหาคม 2560

0 0 0 0 100 % 200,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  10:15:42 หน้า : 2/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 11,542 100,000 0 % 100,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 0 0 0 150,000 0 % 150,000

โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙

0 0 0 47,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 30,056 0 36,926.05 80,000 0 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 58,558.5 0 254,719.14 954,000 1,154,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 22,630 0 47,400 90,000 0 % 90,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,825 0 5,000 70,000 0 % 70,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,700 0 0 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 13,832 0 30,507 70,000 0 % 70,000

วัสดุการเกษตร 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,420 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 87,407 0 82,907 380,000 380,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 15,380.98 0 178,309.84 440,000 0 % 440,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 12,000 0 % 12,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 1,367.79 0 4,536.4 36,000 0 % 36,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 872 0 5,001 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 2,398.96 0 16,065.8 50,000 20 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 20,019.73 0 203,913.04 568,000 578,000

รวมงบดําเนินงาน 170,207.23 0 560,082.18 2,050,300 2,580,600
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 14,000

เครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด
แขวน 44,000 บีทียู 0 0 0 52,000 -100 % 0

จัดซือกรอบพระบรมฉายาลักษณ์พระ
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขนาด
กว้าง ๒๓๐ ซม. ยาว ๓๕๐ ซม. จํานวน 
๒ ชุด

0 0 0 70,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว 0 0 0 0 100 % 3,300

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 122,000 17,300

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเวทีหน้าทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม 
ขนาดกว้าง ๗ ม.ยาว ๑๒ ม. สูง ๐.๘๐ ม
.

0 0 0 200,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 0 90,000 0 % 90,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 290,000 90,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 412,000 107,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 30,000 35,000 0 % 35,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 7,800 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 37,800 35,000 35,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 37,800 35,000 35,000

รวมงานบริหารทัวไป 869,286.23 0 2,740,821.18 14,667,720 15,231,030

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 23,840 0 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 6,160 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 32,800 0 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 15,200 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 78,000 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 78,000 0 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 1,960 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 1,960 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 1,960 0 0 0 0

รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 79,960 0 0 0 0

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 55,470 0 386,638 1,279,960 6.25 % 1,360,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 3,410 0 0 48,000 -62.5 % 18,000

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 17,500 42,000 0 % 42,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 22,800 0 88,300 200,040 6.98 % 214,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 1,770 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 20,047 0 69,142 460,000 29.3 % 594,760

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 11,887 0 3,696 92,000 17.39 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 115,384 0 565,276 2,122,000 2,336,760

รวมงบบุคลากร 115,384 0 565,276 2,122,000 2,336,760

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 20,000 500 % 120,000

ค่าเช่าบ้าน 11,800 0 34,500 100,000 -34 % 66,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 1,937 12,000 -16.67 % 10,000

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 2,951 0 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 14,751 0 36,437 132,000 196,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 4,040 34,600 -13.29 % 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 0 0 0 35,400 -15.25 % 30,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 4,040 150,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 8,100 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 60,000 33.33 % 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 8,100 170,000 200,000

รวมงบดําเนินงาน 14,751 0 48,577 452,000 536,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 90,000 0 0 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลินชัก 0 0 0 0 100 % 17,200

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 90,000 0 33,200

รวมงบลงทุน 0 0 90,000 0 33,200

รวมงานบริหารงานคลัง 130,135 0 703,853 2,574,000 2,905,960

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 1,079,381.23 0 3,444,674.18 17,241,720 18,136,990

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 35,460 0 143,100 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,540 0 7,500 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 54,000 0 150,600 0 0

รวมงบบุคลากร 54,000 0 150,600 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 6,217.28 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 7,805.65 0 8,362.05 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 7,805.65 0 14,579.33 0 0

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,050 0 0 0 0 % 0

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 7,315 0 26,264 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 23,365 0 26,264 0 0

รวมงบดําเนินงาน 31,170.65 0 40,843.33 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 85,170.65 0 191,443.33 0 0

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 15,000 -100 % 0

โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต.ชัย
เกษม

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

0 0 0 0 100 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสา
สมัครป้องกันไฟป่า 0 0 0 15,000 -33.33 % 10,000

โครงการอบรมทบทวนสมาชิก อป
พร.เพือเพิมประสิทธิภาพ สมาชิก อป
พร. อบต.ชัยเกษม

0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพือเพิม
ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน

0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 60 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 135,000 160,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 130,000 15.38 % 150,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 190,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 325,000 420,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

แท่นปืนฉีดนําดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 30,000

สายดับเพลิง 0 0 0 40,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

หัวฉีดนําดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 40,000 60,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 40,000 60,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 0 0 365,000 480,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 85,170.65 0 191,443.33 365,000 480,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 798 0 135,216 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 798 0 135,216 0 0

รวมงบบุคลากร 798 0 135,216 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 9,100 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 0 9,100 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 52,621.5 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 0 0 0 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 52,621.5 150,000 150,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 20,000 300 % 80,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 0 0 0 2,584,810 2.9 % 2,659,680

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 40,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 2,714,810 2,809,680

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 966.6 0 0 0 0 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 966.6 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 966.6 0 61,721.5 2,864,810 2,959,680

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 6,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 6,900

โต๊ะสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 8,100

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 21,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 21,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 1,764.6 0 196,937.5 2,864,810 2,980,680
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ครูผู้ดูแลเด็ก 0 0 54,910 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

0 0 4,050 0 100 % 10,000

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 11,010 34,400 45.35 % 50,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0 0 355,200 1,377,600 21.69 % 1,676,400

รวมค่าใช้สอย 0 0 425,170 1,422,000 1,736,400

รวมงบดําเนินงาน 0 0 425,170 1,422,000 1,736,400

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองปรับอากาศ 0 0 0 0 100 % 30,000

จัดซือประตูเหล็กดัด ขนาดกว้าง ๙๐ 
ซม. สูง ๒๐๐ ซม. จํานวน ๑ บาน 0 0 0 3,500 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 3,500 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านมรสวบ หมู่ท่ี 4 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 57,300 -100 % 0

ค่าต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านยางเขา หมู่ที 5 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 57,300 -100 % 0

ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ยางเขา หมู่ที 5 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 83,000

เสาธงชาติ คสล. 0 0 0 34,600 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 149,200 83,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 152,700 113,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,984,800 0 2,182,000 4,351,600 4.24 % 4,536,000

รวมเงินอุดหนุน 2,984,800 0 2,182,000 4,351,600 4,536,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,984,800 0 2,182,000 4,351,600 4,536,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,984,800 0 2,607,170 5,926,300 6,385,400

รวมแผนงานการศึกษา 2,986,564.6 0 2,804,107.5 8,791,110 9,366,080

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 97,050 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 184,450 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 7,500 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 289,000 0 0

รวมงบบุคลากร 0 0 289,000 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 65,100 106,000 3.77 % 110,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 65,100 106,000 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 2,864 0 0 % 0

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการแพทย์ฉุกเฉิน 0 0 104,510.88 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 107,374.88 170,000 180,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 50,000 20 % 60,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 180,000 11.11 % 200,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 250,000 280,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  10:15:42 หน้า : 14/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รวมงบดําเนินงาน 0 0 172,474.88 526,000 570,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครืองโทรสาร 0 0 0 0 100 % 18,000

เครืองปรับอากาศ 0 0 0 28,000 -100 % 0

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 6,900

โต๊ะสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 5,300

ครุภัณฑ์การเกษตร

เครืองพ่นหมอกควัน 0 0 0 59,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

เครืองวัดออกซิเจนในเลือด 0 0 0 25,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 112,000 30,200

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมอาคารศูนย์กู้ชีพ อบต.ชัย
เกษม 0 0 0 70,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 70,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 182,000 30,200

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 120,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 120,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 120,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 461,474.88 828,000 600,200
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 12,105 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 12,105 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 12,105 0 0 0 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 12,105 0 0 0 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 12,105 0 461,474.88 828,000 600,200

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 20,380 0 96,500 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,620 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 12,100 0 49,450 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 5,900 0 7,500 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 48,000 0 153,450 0 0

รวมงบบุคลากร 48,000 0 153,450 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 3,200 0 13,200 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,700 0 3,637 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 4,900 0 16,837 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 1,000 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ที
พึง 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,000 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 5,900 0 16,837 0 30,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 53,900 0 170,287 0 30,000

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ 0 0 0 10,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ที
พึง 0 0 0 10,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 30,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 30,000 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 30,000 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 53,900 0 170,287 30,000 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 42,770 0 242,942 769,590 9.15 % 840,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 10,570 0 1,675 24,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 0 0 17,500 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 27,680 0 423,900 728,000 -1.37 % 718,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 8,320 0 22,500 96,000 12.5 % 108,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 89,340 0 708,517 1,659,590 1,708,000

รวมงบบุคลากร 89,340 0 708,517 1,659,590 1,708,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าเช่าบ้าน 9,900 0 0 0 0 % 0

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,290 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 9,900 0 4,290 10,000 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 2,499.52 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน 0 0 0 70,000 -14.29 % 60,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรม 0 0 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,650 0 1,350.34 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,650 0 3,849.86 210,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 74,170 0 0 % 0

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 5,580 0 33,542 110,000 0 % 110,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 30,000 -100 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,600 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 12,180 0 107,712 290,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 23,730 0 115,851.86 510,000 570,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 4,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 20,700

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 23,000 -100 % 0

เครืองพิมพ์ 0 0 0 0 100 % 3,300

สํารองไฟ 0 0 0 3,100 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 26,100 28,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิง
ก่อสร้าง 0 0 24,800 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 24,800 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 24,800 26,100 28,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 113,070 0 849,168.86 2,195,690 2,306,000

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 400,000 -87.5 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 400,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 60,000 0 % 60,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 29,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 89,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 489,000 110,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 76,991.85 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 76,991.85 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 76,991.85 0 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0 0 76,991.85 489,000 110,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  10:15:43 หน้า : 20/28



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 26,700 0 0 0 0 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 18,300 0 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 45,000 0 0 0 0

รวมงบบุคลากร 45,000 0 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 887.54 40,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 5,066.45 40,000 25 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 5,953.99 80,000 50,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 66,000 -24.24 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,000 0 31,500 80,000 0 % 80,000

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุอืน 0 0 0 0 100 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 4,000 0 31,500 166,000 190,000

รวมงบดําเนินงาน 4,000 0 37,453.99 246,000 240,000

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงและฝังกลบบ่อขยะ อบต.ชัย
เกษม 0 0 0 505,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 505,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 0 505,000 0
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รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 49,000 0 37,453.99 751,000 240,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 162,070 0 963,614.7 3,435,690 2,656,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในเขตตําบลชัยเกษม 0 0 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 120,000 120,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 120,000 120,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 0 120,000 120,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 0 120,000 120,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลชัยเกษมต้าน
ยาเสพติด 0 0 19,210 0 100 % 40,000
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โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินอําเภอบาง
สะพาน 0 0 0 0 100 % 400,000

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลชัย
เกษมต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 19,210 0 490,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 19,210 0 490,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 0 0 19,210 0 490,000

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 62,500 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 69,160 54,000 48.15 % 80,000

โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดริวขบวนเพือเข้าร่วมงาน
ท่องเทียวบางสะพาน ตํานานเมืองทอง 0 0 0 6,500 823.08 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 62,500 0 69,160 110,500 190,000

รวมงบดําเนินงาน 62,500 0 69,160 110,500 190,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 62,500 0 69,160 110,500 190,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 62,500 0 88,370 110,500 680,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
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งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าถมดิน

ค่าถมดินบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านมรสวบ หมู่ที 4 ตําบลชัยเกษม 0 0 56,000 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเกษม–หนองจันทร์ หมู่ที 2
ตําบลชัยเกษม

0 0 0 164,000 -100 % 0

10. โครงการติดตังประตูนําของท่อส่ง
นําพีอีอ่างเก็บนํามรสวบ หมู่ที 7 
ตําบลชัยเกษม

0 0 0 85,000 -100 % 0

11. โครงการวางท่อลอดกลม คสล. 
ถนนลูกรังซอยบ้านนางพวง หมู่ที 7 
ตําบลชัยเกษม

0 0 0 182,000 -100 % 0

12. โครงการติดตังระบบเสียงตามสาย
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 4 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 323,000 -100 % 0

13. โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่
ที 1 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 165,000 -100 % 0

14. โครงการก่อสร้างสุขาสาธารณะ หมู่
ที 1 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 157,000 -100 % 0

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
เกษตรชัย 4 หมู่ที 2 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 335,000 -100 % 0

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
หนองคุย 2 หมู่ที 5 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 498,000 -100 % 0

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหุบ
ม่วง 1  หมู่ที 6  ตําบลชัยเกษม 0 0 0 498,000 -100 % 0

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเกษม  - หน้าช่อง หมู่ที 8  ตําบล
ชัยเกษม

0 0 0 498,000 -100 % 0

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 
1 หมู่ที 10  ตําบลชัยเกษม 0 0 0 498,000 -100 % 0
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7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยร่วม
ใจพัฒนา หมู่ที 11 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 294,000 -100 % 0

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคม
พัฒนา หมู่ที 12 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 365,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชร
เกษม-หนองจันทร์ หมู่ที ๒ ตําบลชัย
เกษม ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง 
๑๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.

0 0 0 446,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้าง
โรงเรียนบ้านยางเขา หมู่ที 5 ตําบลชัย
เกษม

0 0 0 0 100 % 420,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคนดี 2 
หมู่ที 3 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคม
พัฒนา หมู่ที 12 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน
นางประทุม หมู่ที 9 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสบ
โชค หมู่ที 8 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 220,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 
หมู่ที 10 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขา
มัน-มรสวบ หมู่ที 11 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพ
พิทักษ์-หนองกลาง หมู่ที 1 ตําบลชัย
เกษม

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนําทิพย์ 
1 หมู่ที 6 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชร
เกษม–หนองจันทร์ หมู่ที 2 ตําบลชัย
เกษม

0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ
-เขามัน หมู่ที 4 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 500,000

โครงการก่อสร้างรัว คสล. องค์การ
บริหารส่วนตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 350,000
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โครงการก่อสร้างห้องสุขาของทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 60,000

โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของทีทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการติดตังระบบเสียงตามสาย
ประจําหมู่บ้าน หมู่ที 8 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 280,000

โครงการปรับปรุงพืน คสล.รอบทีทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการวางท่อลอดกลม คสล.ถนน
ลูกรังสายเพชรเกษม-ทุ่งน้อย หมู่ที 7 
ตําบลชัยเกษม

0 0 0 0 100 % 105,000

โครงการวางท่อลอดกลม คสล.ลําห้วย
สาธารณะสีแยกบ้านกรูด หมู่ที 5 ตําบล
ชัยเกษม

0 0 0 0 100 % 470,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

1. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก 
หมู่ที 1 ตําบลชัยเกษม

0 0 0 335,000 -100 % 0

2. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที 4 
ตําบลชัยเกษม

0 0 0 177,000 -100 % 0

3. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที 7 
ตําบลชัยเกษม

0 0 0 498,000 -100 % 0

4. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที 9 
ตําบลชัยเกษม

0 0 0 499,000 -100 % 0

5. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที 11 
ตําบลชัยเกษม

0 0 0 206,000 -100 % 0

6. โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุง
ถนนลูกรัง หมู่ที 11,12 ตําบลชัยเกษม 0 0 0 93,000 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วยสาธารณ
ประโยชน์บ้านดงไม้งาม หมู่ที 3 ตําบล
ชัยเกษม

0 0 0 500,000 -100 % 0
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โครงการขุดลอกสระประมง หมู่ที ๑๑ 
ตําบลชัยเกษม ขนาดกว้าง ๒๕ ม. ยาว 
๑๒๐ ม. ลึก ๒ ม.

0 0 0 225,000 -100 % 0

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงถนน
ลูกรัง สายหน้าอ่างเก็บนํามรสวบ หมู่ที 4 
ตําบลชัยเกษม

0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที 7 ตําบล
ชัยเกษม

0 0 0 0 100 % 395,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 56,000 7,041,000 7,200,000

รวมงบลงทุน 0 0 56,000 7,041,000 7,200,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 196,000 165,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 196,000 165,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 196,000 165,000 0

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 252,000 7,206,000 7,200,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 252,000 7,206,000 7,200,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 12,232 0 71,651 330,000 6.06 % 350,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 0 0 100 % 12,134,400

เบียยังชีพคนพิการ 1,000 0 0 0 100 % 2,601,600

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 10,000 0 23,000 144,000 0 % 144,000

สํารองจ่าย 0 0 0 425,980 6.75 % 454,730

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 0 0 204,840 257,000 0 % 257,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ยอดต่าง (%) ปี 2560

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 173,170 0 200,000 215,000 8.37 % 233,000

รวมงบกลาง 196,402 0 499,491 1,371,980 16,174,730

รวมงบกลาง 196,402 0 499,491 1,371,980 16,174,730

รวมงบกลาง 196,402 0 499,491 1,371,980 16,174,730

รวมแผนงานงบกลาง 196,402 0 499,491 1,371,980 16,174,730

รวมทุกแผนงาน 4,638,093.48 0 8,875,462.59 39,500,000 55,444,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม

อําเภอ บางสะพาน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 55,444,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว
ไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 15,231,030 บาท
งบบุคลากร รวม 12,508,130 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของผู้บริหาร ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของผู้บริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล จํานวน 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 คน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 30)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่บุคคลดังต่อไปนี
    1) ค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
    2) ค่าตอบแทนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1
 คน
    3) ค่าตอบแทนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
    4) ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 22 คน
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 9,591,410 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,048,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 17 อัตรา ดังนี
 1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม 
 2) หัวหน้าสํานักปลัด
 3) นักจัดการงานทัวไป
 4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 5) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 6) นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
 7) นักวิชาการศึกษา
 8) นิติกร
 9) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
10) เเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
11) เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
เป็นเงิน 2,788,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562 หน้า 30)
12) ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 6 อัตรา 
เป็นเงิน 1,260,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทน
รายเดือนตําแหน่งนักบริหารงาน อบต.ระดับ 8 เงินเพิมการครองชีพชัว
คราว เงินเพิมตามคุณวุฒิที ก.พ.รับรอง เป็นต้น จํานวน 11 อัตรา ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลที
ควรได้รับตามทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 4,685,410 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 อัตรา ดังนี
1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ จํานวน 2 อัตรา
2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล จํานวน 1 อัตรา
3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา
4) พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา (รถบรรทุกนํา) จํานวน 1 อัตรา
5) พนักงานขับเครืองจักรขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) จํานวน 1 อัตรา
6) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา
7) คนสวน จํานวน 1 อัตรา
เป็นเงิน 1,150,680 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562 หน้า 30)
8) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 3 อัตรา เป็นเงิน 402,730
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 หน้า 30)
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 29 อัตรา ดังนี
1) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 9 อัตรา
2) พนักงานดับเพลิง จํานวน 4 อัตรา
3) คนงานประจํารถขยะ จํานวน 4 อัตรา
4) คนงานทัวไปประจํารถกู้ชีพ จํานวน 3 อัตรา
5) คนงานทัวไป จํานวน 4 อัตรา
6) นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา
7) ยาม จํานวน 1 อัตรา
8) คนสวน จํานวน 1 อัตรา
9) พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา 
เป็นเงิน 3,024,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ. 2560-2562 หน้า 30)
10) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 108,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-
2562 หน้า 30)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 648,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12
 อัตรา เป็นเงิน 216,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30) เป็นเงิน 72,000 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 29
 อัตรา  เป็นเงิน 348,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30) เป็นเงิน 12,000 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

งบดําเนินงาน รวม 2,580,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 468,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 315,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 36)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 93,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562 หน้า 31)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึงมี
สิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 31)

ค่าใช้สอย รวม 1,154,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 424,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ดคี ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับ
ใช้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบียประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น เป็น
เงิน 100,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)
- ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานทีราชการ เป็น
เงิน 324,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5  ธันวาคม 
2559

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23)
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ 
พระบรมราชินีนาถ เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 
พรรษา 12 สิงหาคม 2560

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ เนืองในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 29)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐ
ธรรมนูญเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  10:18:11 หน้า : 4/25



ค่าวัสดุ รวม 380,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ ซึง
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า
ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560
-2562 หน้า 32)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วนํา
จานรอง นําดืม ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562  หน้า 32)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์  ฯลฯ
 ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิล นํามันเตา นํามันเครือง ฯลฯ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร เช่น ปุ๋ย กรรไกรตัดหญ้า บุ้งกี สาร
เคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและอืนๆ ทีเกียวข้อง ฯลฯ เป็นต้น ซึงโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสันตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปรินเตอร์ จอ
มอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 578,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสํานักงาน และสถานทีอยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล รวมทังค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่า
บริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 31)

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  10:18:11 หน้า : 5/25



ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในสํานักงาน และสถานทีอยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมทังค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อม
กัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 31)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อราชการ รวมทังค่าใช้จ่ายทีต้อง
ชําระพร้อมกัน เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
สาย ค่าภาษี เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 31)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ เช่น ค่าฝากส่งไปรษณีย์ โทรเลข ค่าไปรษณีย์ 
ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ เป็นต้น ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 31)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม เช่น โทรภาพ หรือโทร
สาร ค่าเทแลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสือสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ตและค่าสือสารอืน ฯลฯ รวมทังค่า
ใช้จ่ายเพือให้ได้รับบริการและค่าใช้จ่ายทีต้องชําระพร้อมกัน ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 31)

งบลงทุน รวม 107,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 17,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 14,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 7 ตัว ตัว
ละ 2,000 บาท ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึงไม่สามารถจัด
หาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึงเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วัน
ที 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 35)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 90,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงทีดิน รวมถึงรายจ่ายเพือดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับ
ปรุงสิงก่อสร้าง ซึงทําให้ทีดิน สิงก่อสร้าง มีมูลค่าเพิมขึน ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 33)
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งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 35,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณ จํานวน  35,000  บาท 
เพืออุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลกําเนิดนพคุณในการดําเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอบางสะพาน ตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตําบลกําเนิดนพคุณ ที ปข 73001/ว 288 ลงวันที 3
 พฤษภาคม 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 51)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,905,960 บาท
งบบุคลากร รวม 2,336,760 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,336,760 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน 10 อัตรา ดังนี
1) ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา
2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  จํานวน 2 อัตรา
3) เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา
5) เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
6) เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
7) หัวหน้าฝ่ายการเงิน จํานวน 1 อัตรา
8) หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
9) หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินค่าตอบแทน
รายเดือน เงินเพิมการครองชีพชัวคราว เงินเพิมตามคุณวุฒิที ก.พ
.รับรอง เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 30)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลที
ควรได้รับตามทีระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 214,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้าง
ประจําปี จํานวน 1 อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562 หน้า 30)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 594,760 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป  จํานวน 5 อัตรา ดังนี
  1) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
  2) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
  3) ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1
 อัตรา
  4) พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน 1 อัตรา
  5) คนงานทัวไป (พนักงานจ้างทัวไป) จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 5 อัตรา เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

งบดําเนินงาน รวม 536,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 36)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562 หน้า 31)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนตําบลซึงมี
สิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 31)

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ดคี ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับ
ใช้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบียประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 33)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับพนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจํา เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าที
พัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 29)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐ
ธรรมนูญเป็นผู้จัดการหรือจัดร่วมกัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)

ค่าวัสดุ รวม 200,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 32)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก  ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ
 ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิล นํามันเตา นํามันเครือง ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปรินเตอร์ จอ
มอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

งบลงทุน รวม 33,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 8 ตัว ราคาตัว
ละ 2,000 บาท ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึงไม่สามารถจัด
หาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึงเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ลินชัก จํานวน 17,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 45x60x130 
ซม. ชนิด 4 ลินชัก จํานวน 4 ใบ ราคาใบละ 4,300 บาท ราคานอกเหนือ
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึงไม่สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐาน เนือง
จากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน จึงจัดหาตามราคา
ท้องตลาด ซึงเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 34)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 480,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ดคี ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับ
ใช้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบียประกันภัย ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเติมนํายา
เคมีดับเพลิง ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 33)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อบต
.ชัยเกษม

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ของ อบต.ชัยเกษม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 26)
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลชัยเกษม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562 หน้า 27)
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจร
ในช่วงเทศกาลปีใหม่

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนและ
เสริมสร้างวินัยจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 26)
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจร
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนนและ
เสริมสร้างวินัยจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 26)
โครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ไฟ
ป่า ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 26)
โครงการอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.เพือเพิมประสิทธิภาพ สมาชิก อปพร. 
อบต.ชัยเกษม

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.เพือเพิม
ประสิทธิภาพสมาชิก อปพร. ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 26)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก  ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ
 ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิล นํามันเตา นํามันเครือง ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ฯลฯ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 25)
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งบลงทุน รวม 60,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 60,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
แท่นปืนฉีดนําดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแท่นปืนฉีดนําดับเพลิงชนิดใช้ต่อกับท่อ
ขนาด 2.5 นิว จํานวน 1 ชุด ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึง
ไม่สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึงเป็นราคา
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 25)  
หัวฉีดนําดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงแบบปรับปริมาณนําได้ ขนาดทาง
นําเข้า 1.5 นิว จํานวน 1 ชุด ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึง
ไม่สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้
กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึงเป็นราคา
ประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 25)       

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,980,680 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,959,680 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ดคี ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับ
ใช้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบียประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็น
ต้น       ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง      ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 29)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐ
ธรรมนูญ เป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)
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ค่าวัสดุ รวม 2,809,680 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม ฯลฯ
 ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถ้วยชาม แก้วนํา
จานรอง นําดืม ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการ
ใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 32)

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,659,680 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนที ดังนี
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลชัย
เกษม จํานวน 254 คน จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 486,710 บาท
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจันทร์ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้งาม 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามขุม 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่ต่อ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขามัน
 2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพืนที จํานวน 1,134 คน จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 2,172,970 บาท
 - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
 - โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 
 - โรงเรียนบ้านดงไม้งาม 
 - โรงเรียนบ้านมรสวบ 
 - โรงเรียนบ้านยางเขา 
 - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 
 - โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 
 - โรงเรียนบ้านเขามัน 
 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0816.4/ว
 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 “ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัด
สรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ” ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปรินเตอร์ จอ
มอนิเตอร์  อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)
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งบลงทุน รวม 21,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 21,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3 ตัว ราคาตัว
ละ 2,000 บาท ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึงไม่สามารถจัด
หาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึงเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 6,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 45x90x180 ซม. ชนิด
บานเปิด จํานวน 1 ใบ ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึงไม่
สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึงเป็นราคาประหยัด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 34)
โต๊ะสํานักงาน จํานวน 8,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสํานักงาน ขนาด 60x120x75 
ซม. จํานวน 3 ตัว ราคาตัวละ 2,700 บาท ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ซึงไม่สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์
ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึงเป็น
ราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562 หน้า 34)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,385,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,736,400 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,736,400 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22)
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,676,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถาน
ศึกษา ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0816.4/ว 1507 ลงวันที 3 สิงหาคม 2559 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดัง
นี                                                                                                  
         - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม จํานวน 8 แห่ง จํานวน 431,800
 บาท 
    1) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลชัยเกษม จํานวน 26 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็น
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เงิน 44,200 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
    2) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
จันทร์ จํานวน 26 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 44,200 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป
    3) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้
งาม จํานวน 40 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป
    4) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ
 จํานวน 32 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 54,400 บาท ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป
    5) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาม
ขุม จํานวน 25 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป
    6) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่
ต่อ จํานวน 45 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 76,500 บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
    7) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง
เขา จํานวน 35 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 59,500 บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
    8) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
มัน  จํานวน 25 คนๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 42,500 บาท ตังจ่ายจาก
เงินรายได้
- ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม จํานวน 8 แห่ง จํานวน 1,244,600 บาท ดังนี
    1) ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม จํานวน 26 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็น
เงิน 127,400  บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
    2) ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
จันทร์ จํานวน 26 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 127,400
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
    3) ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงไม้
งาม จํานวน 40 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 196,000
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
    4) ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมรสวบ
 จํานวน 32 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 156,800
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
    5) ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสาม
ขุม จํานวน 25 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 122,500
 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
    6) ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไก่
ต่อ จํานวน 45 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 220,500
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
    7) ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง
เขา จํานวน 35 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 171,500
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
    8) ค่าอาหารกลางวันของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขา
มัน จํานวน 25 คนๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 122,500
 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22) “ทังนี จะเบิกจ่ายต่อ
เมือได้รับการจัดสรรจา
กกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”

งบลงทุน รวม 113,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
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ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชี
มาตราฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22) 

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 83,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ
ค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา หมู่ที 5 ตําบลชัยเกษม จํานวน 83,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเขา หมู่ที 5 ตําบล
ชัยเกษม ขนาดกว้าง 2.95 เมตร ยาว 7.70 เมตร ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 22) 

งบเงินอุดหนุน รวม 4,536,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,536,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 4,536,000 บาท
เพือสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนสังกัด สพฐ
. จํานวน 1,134 คน คนละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 4,536,000 บาท ดังนี
 - โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จํานวน 73 คน เป็นเงิน 292,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ จํานวน 133 คน เป็นเงิน 532,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านดงไม้งาม จํานวน 113 คน เป็นเงิน 452,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านมรสวบ จํานวน 281 คน  เป็นเงิน 1,124,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านยางเขา จํานวน 72 คน เป็นเงิน 288,000 บาท
 - โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 จํานวน 256 คน เป็น
เงิน 1,024,000  บาท
 - โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ จํานวน 102 คน เป็นเงิน 408,000 บาท
 - โรงเรียนบ้านเขามัน จํานวน 104 คน เป็นเงิน 416,000 บาท
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า 50)
“ ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน ” 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 600,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 36)

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 25)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 25)

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  10:18:11 หน้า : 15/25



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)

ค่าวัสดุ รวม 280,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก  ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ
 ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิล นํามันเตา นํามันเครือง ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ เช่น แอลกอฮอล์  ออกชิเจน นํายาต่างๆ เลือด เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

งบลงทุน รวม 30,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองโทรสาร จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร
ได้ครังละ 20 แผ่น ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2559 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 33)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 6,900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 45x90x180 ซม.ชนิด
บานเปิด จํานวน 1 ใบ ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึงไม่
สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนด
ไว้ในบัญชีมาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึงเป็นราคาประหยัด
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 34)
โต๊ะสํานักงาน จํานวน 5,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสํานักงาน ขนาด 70x120x75 
ซม. จํานวน 1 ตัว ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึงไม่สามารถ
จัดหาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ใน
บัญชีมาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึงเป็นราคาประหยัดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 34)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 20)
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 20)
โครงการพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ทีพึง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาและสงเคราะห์คนไร้ทีพึง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 20)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,306,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,708,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,708,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงิน
เดือนประจําปี จํานวน  4 อัตรา ดังนี
 1) ผู้อํานวยการกองช่าง 
 2) นายช่างโยธา
 3) นายช่างสํารวจ
 4) เจ้าพนักงานธุรการ
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบลทีควรได้รับตามที
ระเบียบกําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 30)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 718,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา ดังนี
 1) ผู้ช่วยช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
 2) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จํานวน 2 อัตรา
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 3 อัตรา ดังนี
 1) พนักงานขับเครืองจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) จํานวน 1
 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า 30)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวน 6 อัตรา เช่น เงินเพิมการครองชีพชัวคราว ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)
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งบดําเนินงาน รวม 570,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 36)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้กับพนักงานส่วนตําบล
ซึงมีสิทธิได้รับตามระเบียบของทางราชการ ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 31)

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
ดคี ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าบริการรับ
ใช้ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเบียประกันภัย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เป็นต้น ตัง
จ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 33)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าทีพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 29)
ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรังวัดทีดิน ในการดําเนินการวัดแบ่ง
แยกทีดินทีเกียวข้องกับทีดินราชการหรือทีสาธารณประโยชน์ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 33)
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐ
ธรรมนูญเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 30)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)

ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้
บรรทัด ยางลบ กาว แฟ้ม โต๊ะ เก้าอี ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 32)
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูน
ซีเมนต์ จอบ เสียม ขวาน เลือย ไม้ สี ตะปู เหล็กเส้น ยางมะตอยและวัดสุ
อืนทีเกียวข้อง 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายไมล์ เพลา หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึง
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิล นํามันเตา นํามันเครือง ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล ตลับผง
หมึกสําหรับเครืองพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี ปรินเตอร์ จอ
มอนิเตอร์ อุปกรณ์ทีเกียวเนืองกับเครืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึงโดยสภาพ
ไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

งบลงทุน รวม 28,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 28,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 2,000 บาท ราคานอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ซึงไม่สามารถจัด
หาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้องตลาด ซึงเป็นราคาประหยัดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1989 ลงวัน
ที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 20,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 45x90x180 ซม. ชนิด
บานเปิด จํานวน 3 ใบ ราคาใบละ 6,900 บาท ราคานอกเหนือบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ซึงไม่สามารถจัดหาได้ตามราคามาตรฐาน เนืองจาก
เป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน จึงจัดหาตามราคาท้อง
ตลาด ซึงเป็นราคาประหยัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0808.2/ว 1989 ลงวันที 22 มิถุนายน 2552 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 34)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์ จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว
ดํา สําหรับ (18 หน้า/นาที) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2559 ณ วัน
ที 11 มีนาคม 2559 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 34)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น การซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนลูกรังทีเป็น
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 33)

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ปลัก
ไฟฟ้า ฟิวส์ เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 240,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 240,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 33)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี ยาง
นอก ยางใน สายมล์ เพลา หัวเทียน หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฯลฯ ซึง
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สิน
เปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันดีเซล นํามัน
ก๊าด นํามันเบนซิล นํามันเตา นํามันเครือง ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผน
พัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครืองแต่งกาย ได้แก่ ค่าเสือ กางเกง ผ้า รองเท้า
บู๊ท หมวก ฯลฯ และอืนทีเกียวข้องทีจําเป็นในการอํานวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตาม
ปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 32)

วัสดุอืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอืนๆ ทีไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย 
เช่น ถังขยะ ฯลฯ ซึงโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้
งานไม่ยืนยาว สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
 หน้า 28)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 120,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 24)
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตําบลชัยเกษม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตําบล
ชัยเกษม ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 19)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 490,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 490,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 490,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาตําบลชัยเกษมต้านยาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตําบลชัยเกษมต้านยาเสพติด
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 21)
โครงการแข่งขันกีฬาท้องถินอําเภอบางสะพาน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถินอําเภอ
บางสะพาน ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
. 2560-2562 หน้า 24)
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลชัยเกษมต้านยาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลชัยเกษมต้านยา
เสพติด ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 21)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23)
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 23)
โครงการจัดริวขบวนเพือเข้าร่วมงานท่องเทียวบางสะพาน ตํานานเมืองทอง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดริวขบวนเพือเข้าร่วมงานท่องเทียวบาง
สะพาน ตํานานเมืองทอง ตังจ่ายจากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ
.ศ.2560-2562 หน้า 23)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 7,200,000 บาท
งบลงทุน รวม 7,200,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 7,200,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนบ้านยางเขา หมู่ที 5 ตําบลชัย
เกษม

จํานวน 420,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างโรงเรียนบ้านยางเขา หมู่
ที 5 ตําบลชัยเกษม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะ
ทาง 177 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 708 ตร.ม. งาน
ไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัย
เกษม เลขที 5/2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 37)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยคนดี 2 หมู่ที 3 ตําบลชัยเกษม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยคนดี 2 หมู่ที 3 ตําบลชัยเกษม ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 840 ตร.ม. งานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 3/2560)   ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 37)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที 12 ตําบลชัยเกษม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยนิคมพัฒนา หมู่ที 12 ตําบลชัย
เกษม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. งานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 11/2560) ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562หน้า 39)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที 9 ตําบลชัยเกษม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางประทุม หมู่ที 9 ตําบลชัย
เกษม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. งานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 8/2560) ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 38)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสบโชค หมู่ที 8 ตําบลชัยเกษม จํานวน 220,000 บาท
เพือจ่ายเป็นก่อสร้างถนน คสล.ซอยประสบโชค หมู่ที 8 ตําบลชัยเกษม ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 372 ตร.ม. งานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 7/2560) ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 38)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที 10 ตําบลชัยเกษม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที 10 ตําบลชัยเกษม ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 870 ตร.ม. งานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 9/2560) ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 38)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขามัน-มรสวบ หมู่ที 11 ตําบลชัยเกษม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเขามัน-มรสวบ หมู่ที 11 ตําบลชัย
เกษม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. งานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้าง
ละ 0.50 เมตร  (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 10/2560) ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 39)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพิทักษ์-หนองกลาง หมู่ที 1 ตําบลชัย
เกษม

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเทพพิทักษ์–หนองกลาง หมู่
ที 1 ตําบลชัยเกษม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะ
ทาง 174 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. งาน
ไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัย
เกษม เลขที 1/2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 36)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนําทิพย์ 1 หมู่ที 6 ตําบลชัยเกษม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายนําทรัพย์ 1 หมู่ที 6 ตําบลชัย
เกษม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. งานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 6/2560) ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 38)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม–หนองจันทร์ หมู่ที 2 ตําบลชัย
เกษม

จํานวน 500,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรเกษม–หนองจันทร์ หมู่
ที 2 ตําบลชัยเกษม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะ
ทาง 174 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. งาน
ไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัย
เกษม เลขที 2/2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 37)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที 4 ตําบลชัยเกษม จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายมรสวบ-เขามัน หมู่ที 4 ตําบลชัย
เกษม ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 174 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีไม่น้อยกว่า 870 ตร.ม. งานไหล่ทางหินคลุกสองข้างทาง ข้าง
ละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 4/2560) ตังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 37)
โครงการก่อสร้างรัว คสล. องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรัว คสล. องค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม ความ
ยาว 174 เมตร สูง 0.80 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลข
ที 15/2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 34)
โครงการก่อสร้างห้องสุขาของทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นก่อสร้างห้องสุขาของทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลชัย
เกษม ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 2 เมตร (ตามแบบ อบต
.ชัยเกษม เลขที 16/2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 34)
โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลชัย
เกษม

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2.50 เมตร (ตาม
แบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 17/2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตาม
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 35)
โครงการติดตังระบบเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน หมู่ที 8 ตําบลชัยเกษม จํานวน 280,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังระบบเสียงตามสายประจําหมู่บ้าน หมู่ที 8 ระยะ
ทาง 10,000 เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 14/2560) ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 35)

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  10:18:12 หน้า : 23/25



โครงการปรับปรุงพืน คสล.รอบทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพืน คสล.รอบทีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล ชัยเกษม ขนาดพืนทีไม่น้อยกว่า 130 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ชัย
เกษม เลขที 18/2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ. 2560-2562 หน้า 35)
โครงการวางท่อลอดกลม คสล.ถนนลูกรังสายเพชรเกษม-ทุ่งน้อย หมู่ที 7 
ตําบลชัยเกษม

จํานวน 105,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อลอดกลม คสล.ถนนลูกรังสายเพชรเกษม-ทุ่งน้อย หมู่
ที 7 ตําบลชัยเกษม ใช้ท่อลอดกลม คสล. ขนาด 1.00x1.00 
เมตร จํานวน 26 ท่อน (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 12/2560) ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 39)
โครงการวางท่อลอดกลม คสล.ลําห้วยสาธารณะสีแยกบ้านกรูด หมู่ที 5 ตําบล
ชัยเกษม

จํานวน 470,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าวางท่อลอดกลม คสล.ลําห้วยสาธารณะสีแยกบ้านกรูด หมู่
ที 5 ตําบลชัยเกษม ใช้ท่อลอดกลม คสล. ขนาด 1.00x1.00 
เมตร จํานวน 74 ท่อน (ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 13/2560) ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ
.2560-2562 หน้า 40)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าอ่างเก็บนํามรสวบ หมู่ที 
4 ตําบลชัยเกษม

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง สายหน้าอ่างเก็บนํามรส
วบ หมู่ที 4 ตําบลชัยเกษม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1,000
  เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด 
(ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 19/2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 39) 
โครงการบํารุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก หมู่ที 7 ตําบล
ชัยเกษม

จํานวน 395,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุกในเขตพืนที หมู่ที 7 ตําบลชัยเกษม ดังนี 
  1) ถนนลูกรังซอยหนองไม้แก่น-ห้วยสังคม ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะ
ทาง 200 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด 
  2) ถนนลูกรังซอยสีดางาม 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 950
 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 380 ลบ.ม. พร้อมเกรดบด
อัด                             
  3) ถนนลูกรังซอยสีดางาม 2 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 680
 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 272 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด 
  4) ถนนลูกรังซอยห้วยภู-ทุ่งน้อย ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทาง 570
 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 171 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด  
  5) ถนนลูกรังซอยเพชรเกษม-ทุ่งน้อย ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะ
ทาง 400 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด
(ตามแบบ อบต.ชัยเกษม เลขที 20/2560) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
(ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 40-41) 
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 16,174,730 บาท
งบกลาง รวม 16,174,730 บาท
งบกลาง รวม 16,174,730 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกัน
สังคม  พ.ศ. 2533 และหนังสือสํานักงาน ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557 ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าตอบ
แทนพนักงานจ้าง ตังจ่ายจากเงินรายได้ จํานวน 319,810 บาท ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 30,190 บาท (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 31)

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,134,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลชัย
เกษม จํานวน 1,521 ราย จํานวน 12 เดือน ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 20)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,601,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้พิการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลชัย
เกษม จํานวน 271 รายๆ ละ 800 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า  20)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 144,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ชัยเกษม จํานวน 24 รายๆ ละ 500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (ตามแผนพัฒนาสามปี 2560-2562 หน้า 27)

สํารองจ่าย จํานวน 454,730 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีทีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึนหรือจําเป็น
เร่งด่วนตามความเหมาะสม และเพือใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยเกษม ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 26)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 257,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ชัยเกษม ได้แก่
  1. เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตําบล (สปสช.) จํานวน 207,000
 บาท เพือสมทบจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 50) 
  2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 50,000 บาท เพือจ่ายเป็น
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลชัยเกษม ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 หน้า 49)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 233,000 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (คํานวณใน
อัตราร้อยละ 1 ของเงินรายรับโดยไม่นํารายรับประเภทพันธบัตร เงินกู้ 
เงินทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุน) ประมาณการรายรับทัง
สิน 55,444,000 บาท แยกเป็น เงินรายได้จํานวน 23,300,000
 บาท เงินอุดหนุนจํานวน 32,144,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสาม
ปี 2560-2562 หน้า 31)
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 257,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 144,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 350,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,134,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

233,000

สํารองจ่าย 454,730

เบียยังชีพคนพิการ 2,601,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 718,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 108,000

เงินเดือนพนักงาน 840,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 257,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 144,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 350,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,134,400

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

233,000

สํารองจ่าย 454,730

เบียยังชีพคนพิการ 2,601,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,232,000 2,232,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 5,280,170 5,998,170

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 102,000 102,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 756,000 864,000

เงินเดือนพนักงาน 5,408,000 6,248,000

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 214,000 214,000

เงินประจําตําแหน่ง 168,000 210,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 70,000 80,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

100,000

ค่าเช่าบ้าน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนืองในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 
พรรษา 5  ธันวาคม 
2559

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ พระ
บรมราชินีนาถ เนือง
ในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 
85 พรรษา 12 
สิงหาคม 2560

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 40,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ทีดิน 60,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

20,000 50,000

วันทีพิมพ์ : 14/9/2559  10:21:57 หน้า : 3/16



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

435,000 535,000

ค่าเช่าบ้าน 159,600 159,600

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 110,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 30,000 464,000 574,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนืองในวโรกาสมหา
มงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 89 
พรรษา 5  ธันวาคม 
2559

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ พระ
บรมราชินีนาถ เนือง
ในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 
85 พรรษา 12 
สิงหาคม 2560

200,000 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 130,000 190,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ทีดิน 60,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนในการฝึก
อบรม

180,000 250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลชัยเกษมต้านยา
เสพติด

40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินอําเภอบาง
สะพาน

400,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลชัยเกษม
ต้านยาเสพติด

50,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 50,000

โครงการจัดริวขบวน
เพือเข้าร่วมงานท่อง
เทียวบางสะพาน 
ตํานานเมืองทอง

60,000

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ของ อบต.ชัยเกษม

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการแข่งขันกีฬา
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

10,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ตําบลชัยเกษมต้านยา
เสพติด

40,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถินอําเภอบาง
สะพาน

400,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตําบลชัยเกษม
ต้านยาเสพติด

50,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

100,000

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,000

โครงการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 50,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 80,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 50,000

โครงการจัดริวขบวน
เพือเข้าร่วมงานท่อง
เทียวบางสะพาน 
ตํานานเมืองทอง

60,000

โครงการซักซ้อมแผน
ปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ของ อบต.ชัยเกษม

10,000 10,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันอัคคีภัย ของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

10,000 10,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 10,000

โครงการพัฒนาและ
สงเคราะห์คนไร้ทีพึง 10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนและเสริม
สร้างวินัยจราจรในช่วง
เทศกาลปีใหม่

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนและเสริม
สร้างวินัยจราจรในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

โครงการรณรงค์และ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในเขต
ตําบลชัยเกษม

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,676,400

โครงการอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร.เพือเพิม
ประสิทธิภาพ สมาชิก 
อปพร. อบต.ชัยเกษม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 150,000 50,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 90,000 60,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 10,000

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 10,000

โครงการพัฒนาและ
สงเคราะห์คนไร้ทีพึง 10,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

50,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนและเสริม
สร้างวินัยจราจรในช่วง
เทศกาลปีใหม่

5,000 5,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุจราจร
ทางถนนและเสริม
สร้างวินัยจราจรในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

5,000 5,000

โครงการรณรงค์และ
ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า

10,000 10,000

โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชนในเขต
ตําบลชัยเกษม

50,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา

1,676,400

โครงการอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร.เพือเพิม
ประสิทธิภาพ สมาชิก 
อปพร. อบต.ชัยเกษม

10,000 10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 80,000 120,000 430,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 60,000 80,000 290,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 90,000 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 70,000 130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 190,000 200,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,659,680

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุสํานักงาน 40,000 40,000

วัสดุอืน 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 4,000 6,000

เครืองโทรสาร 18,000

เครืองปรับอากาศ 30,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 20,700 6,900 6,900

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิด 4 ลินชัก

โต๊ะสํานักงาน 5,300 8,100

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ 3,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 150,000 150,000 690,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 50,000 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 20,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,659,680

วัสดุการเกษตร 30,000 30,000

วัสดุก่อสร้าง 40,000

วัสดุสํานักงาน 140,000 220,000

วัสดุอืน 40,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 60,000 60,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 12,000 12,000

ค่าไฟฟ้า 440,000 440,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 36,000 36,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน 30,000 40,000

เครืองโทรสาร 18,000

เครืองปรับอากาศ 30,000

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 34,500

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
ชนิด 4 ลินชัก 17,200 17,200

โต๊ะสํานักงาน 13,400

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครืองพิมพ์ 3,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จอภาพ LCD หรือ 
LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

แท่นปืนฉีดนําดับเพลิง

หัวฉีดนําดับเพลิง

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง
เขา หมู่ที 5 ตําบลชัย
เกษม

83,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยข้างโรงเรียน
บ้านยางเขา หมู่ที 5 
ตําบลชัยเกษม

420,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยคนดี 2 หมู่ที 
3 ตําบลชัยเกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยนิคมพัฒนา 
หมู่ที 12 ตําบลชัย
เกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางประ
ทุม หมู่ที 9 ตําบลชัย
เกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยประสบโชค 
หมู่ที 8 ตําบลชัยเกษม

220,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที 
10 ตําบลชัยเกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขามัน-มรส
วบ หมู่ที 11 ตําบลชัย
เกษม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จอภาพ LCD หรือ 
LED ขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิว

3,300 3,300

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

แท่นปืนฉีดนําดับเพลิง 30,000 30,000

หัวฉีดนําดับเพลิง 30,000 30,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

ค่าต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านยาง
เขา หมู่ที 5 ตําบลชัย
เกษม

83,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยข้างโรงเรียน
บ้านยางเขา หมู่ที 5 
ตําบลชัยเกษม

420,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยคนดี 2 หมู่ที 
3 ตําบลชัยเกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยนิคมพัฒนา 
หมู่ที 12 ตําบลชัย
เกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางประ
ทุม หมู่ที 9 ตําบลชัย
เกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยประสบโชค 
หมู่ที 8 ตําบลชัยเกษม

220,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยสุขุม 1 หมู่ที 
10 ตําบลชัยเกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเขามัน-มรส
วบ หมู่ที 11 ตําบลชัย
เกษม

500,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเทพ
พิทักษ์-หนองกลาง หมู่
ที 1 ตําบลชัยเกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนําทิพย์ 1 หมู่
ที 6 ตําบลชัยเกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเพชรเกษม–
หนองจันทร์ หมู่ที 2 
ตําบลชัยเกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายมรสวบ-เขา
มัน หมู่ที 4 ตําบลชัย
เกษม

500,000

โครงการก่อสร้างรัว 
คสล. องค์การบริหาร
ส่วนตําบลชัยเกษม

350,000

โครงการก่อสร้างห้อง
สุขาของทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

60,000

โครงการต่อเติมอาคาร
เก็บพัสดุของทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

200,000

โครงการติดตังระบบ
เสียงตามสายประจําหมู่
บ้าน หมู่ที 8 ตําบลชัย
เกษม

280,000

โครงการปรับปรุงพืน 
คสล.รอบทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

100,000

โครงการวางท่อลอด
กลม คสล.ถนนลูกรัง
สายเพชรเกษม-ทุ่ง
น้อย หมู่ที 7 ตําบลชัย
เกษม

105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเทพ
พิทักษ์-หนองกลาง หมู่
ที 1 ตําบลชัยเกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายนําทิพย์ 1 หมู่
ที 6 ตําบลชัยเกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายเพชรเกษม–
หนองจันทร์ หมู่ที 2 
ตําบลชัยเกษม

500,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายมรสวบ-เขา
มัน หมู่ที 4 ตําบลชัย
เกษม

500,000

โครงการก่อสร้างรัว 
คสล. องค์การบริหาร
ส่วนตําบลชัยเกษม

350,000

โครงการก่อสร้างห้อง
สุขาของทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

60,000

โครงการต่อเติมอาคาร
เก็บพัสดุของทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

200,000

โครงการติดตังระบบ
เสียงตามสายประจําหมู่
บ้าน หมู่ที 8 ตําบลชัย
เกษม

280,000

โครงการปรับปรุงพืน 
คสล.รอบทีทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลชัยเกษม

100,000

โครงการวางท่อลอด
กลม คสล.ถนนลูกรัง
สายเพชรเกษม-ทุ่ง
น้อย หมู่ที 7 ตําบลชัย
เกษม

105,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อลอด
กลม คสล.ลําห้วย
สาธารณะสีแยก
บ้านกรูด หมู่ที 5 ตําบล
ชัยเกษม

470,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายหน้าอ่างเก็บนํา
มรสวบ หมู่ที 4 ตําบล
ชัยเกษม

100,000

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก หมู่
ที 7 ตําบลชัยเกษม

395,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,536,000

รวม 16,174,730 7,200,000 680,000 120,000 2,656,000 30,000 600,200 9,366,080
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการวางท่อลอด
กลม คสล.ลําห้วย
สาธารณะสีแยก
บ้านกรูด หมู่ที 5 ตําบล
ชัยเกษม

470,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง 90,000 90,000

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงถนนลูกรัง 
สายหน้าอ่างเก็บนํา
มรสวบ หมู่ที 4 ตําบล
ชัยเกษม

100,000

โครงการบํารุงรักษา
และปรับปรุงถนนลูกรัง
โดยการลงหินคลุก หมู่
ที 7 ตําบลชัยเกษม

395,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 35,000 35,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,536,000

รวม 480,000 18,136,990 55,444,000
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