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รางขอบัญญัต ิ
 
 

เรื่อง 

  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

 

ของ 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

อําเภอชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค 
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สวนท่ี 1 

 

 

 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

 

 

ของ 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 
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คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

 บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลพิกุล จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลอีกคร้ังหนึ่ง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ีคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพิกุล

จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึง สถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ

ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ดังตอไปน้ี 
 

1.สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมารรายจายทั่วไป 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2555…ณ วันที.่.30..กันยายน..พ.ศ.2555…องคกรปกครองปกครองสวนทองถิ่นมี

สถานะการเงินดังน้ี 

ณ วันที…่.28..กันยายน…พ.ศ.2555…….. 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น……10,866,561.41……..บาท 

1.1.2 เงินสะสม…….4,583,226.24…….บาท 

1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม………4,809,738.54……….บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน…..6……โครงการ 

รวม……..442,090.28………..บาท 

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จํานวน……1………โครงการ 

รวม………618,315………บาท 

1.2 เงินกูคงคาง………..-………….บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ....2555… 

 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น….12,560,036.67……..บาท ประกอบดวย 

หมวดภาษีอากร 144,403.09  บาท 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 3,606   บาท 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 118,960.75   บาท 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย  -    บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 7,900    บาท 

หมวดรายไดจากทุน  -    บาท 

หมวดภาษีจัดสรร 8,951,063.83   บาท 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 3,334,103   บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 10,322,150.59      บาท 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557 
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(3) รายจายจริง จํานวน….10,348,178.16….บาท  ประกอบดวย 

งบกลาง        741,131 บาท 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) 5,475,346 บาท 

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 2,809,201.16 บาท 

งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)  833,500 บาท 

งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน)     -  บาท 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 489,000  บาท 

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 10,322,150.59 บาท 

(5) มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามหนาที่ จํานวน 981,383.60 บาท 

 

 

3. งบเฉพาะการ 

ประเภทกิจการ……………-……………………กิจการ……………-…………………….. 

ปงบประมาณ พ.ศ…-…. มีรายรับจริง………-………..บาท   รายจายจริง……-…….บาท 

กูเงินจากธนาคาร/กสท./อ่ืนๆ     จํานวน…………-…………….บาท 

ยืมเงินสะสมจากเทศบาล      จํานวน…………-…………….บาท 

กําไรสิทธ ิ       จํานวน…………-…………….บาท 

เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที…่…………-………………………….  จํานวน…………-…………….บาท 

ทรัพยจํานําจํานวน…………-……………….บาท 
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ขอบัญญัติ 

 

เรื่อง 

 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2557 

 

 

ของ 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

อําเภอชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค 
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ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557 

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

อําเภอชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค 

โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสภา

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 87 จึงตราขอบัญญัติข้ึนไวโดยความ

เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพิกุล และโดยอนุมัติของนายอําเภอชุมแสง   

ขอ 1 ขอบัญญัติน้ีเรียกวาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

ขอ 2 ขอบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันที่  1 ตุลาคม 2556  เปนตนไป 

ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เปนจํานวนรวมทั้งส้ิน 12,736,000 บาท  

ขอ4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 

12,736,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,418,320 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 70,000 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา 496,500 

แผนงานสาธารณสุข 160,000 

แผนงานสังคมสงเคราะห 52,000 

แผนงานเคหะและชุมชน 737,070 

แผนงานสรางความเขมแข็งชองชุมชน 169,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 285,000 

ดานการเศรษฐกิจ 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 876,000 

   แผนงานการเกษตร 40,000 

   แผนงานการพาณิชย - 

ดานการดําเนินงานอื่น 

   งบกลาง 832,110 

งบประมาณรายจายทั้งสิ้น 13,136,000 

 ขอ6  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไปตามระเบียบการเบิก

จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 

ขอ7  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญติันี ้

   ประกาศ   ณ  วันที ่

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

( นายนิตย  ผลจันทร ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลพิกุล                               

  อนุมัติ/เห็นชอบ 
 

( ลงนาม )………………………………………………….. 

      ( นายธานินทร  วิชิตะกุล) 

          นายอําเภอชุมแสง 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

อําเภอชุมแสง   จังหวัดนครสวรรค 

-------------------------------------------- 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  13,136,000  บาท แยกเปน 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร               รวม   143,000   บาท 

 ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน           จํานวน  87,000  บาท

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการ

จัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       

 ประเภทภาษีบํารุงทองที่                        จํานวน  52,000  บาท    

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการ

จัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       

 ประเภทภาษีปาย                    จํานวน  4,000  บาท   

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวารายไดปงบประมาณที่ผานมา เน่ืองจากคาดวาจะสามารถเรงรัดการ

จัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต               รวม   3,200  บาท 

 ประเภทคาปรับผูทําผิดกฎหมายจราจรทางบก            จํานวน  1,000  บาท 

คําชี้แจง  ประมาณการไวเทากับรายไดปงบประมาณที่ผานมา    

 ประเภทคาปรับการผิดสัญญา               จํานวน  1,000  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวารายไดปงบประมาณที่ผานมา 

 ประเภทคาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา               จํานวน  100  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวารายไดปงบประมาณที่ผานมา 

 ประเภทคาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                จํานวน  100  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวารายไดปงบประมาณที่ผานมา  เน่ืองจากคาดวาจะมีการขออนุญาตการ

กอสรางเพ่ิมขึ้น 

 ประเภทคาธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย              จํานวน  500  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวสูงกวารายไดปงบประมาณที่ผานมา 

 ประเภทคาธรรมเนียมอื่นๆ               จํานวน  500  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวต่ํากวารายไดปงบประมาณที่ผานมา 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน                               รวม  100,000   บาท 

 ประเภทดอกเบี้ย             จํานวน  100,000  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา 
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หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย             รวม        -      บาท 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด                              รวม   11,300   บาท 

  ประเภทคาขายแบบแปลน                       จํานวน   10,000   บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวมากกวารายไดปงบประมาณท่ีผานมา 

 ประเภทรายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ              จํานวน   1,300   บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการไวตํ่ากวารายไดปงบประมาณท่ีผานมา 

หมวดรายไดจากทุน         รวม       -     บาท 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวดภาษีจัดสรร              รวม  8,978,500  บาท 

 ประเภทภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต                 จํานวน  500  บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพ่ิมมากข้ึน 

 ประเภทภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ     จํานวน  5,3000,000   บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา  

 ประเภทภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ       จํานวน  1,400,000  บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา  

 ประเภทภาษีธุรกิจเฉพาะ               จํานวน  50,000  บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวมากกวาปงบประมาณท่ีผานมา เนื่องจากคาดวาจะไดรับการจัดสรรเพ่ิมมากข้ึน 

 ประเภทภาษีสุรา             จํานวน  550,000  บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวตํ่ากวารายไดปงบประมาณท่ีผานมา 

 ประเภทภาษีสรรพสามิต          จํานวน  1,000,000   บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา 

 ประเภทคาภาคหลวงแร               จํานวน   36,000   บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา 

 ประเภทคาภาคหลวงปโตรเลียม             จํานวน   40,000   บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา 

 ประเภทคาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน       จํานวน  600,000  บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา 

 ประเภทอากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง              จํานวน  1,000  บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวตํ่ากวารายไดปงบประมาณท่ีผานมา  

 ประเภทคาภาคหลวงและคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยปาไม              จํานวน  500  บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรบัไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา 

 ประเภทคาภาษีจัดสรรอื่นๆ                  จํานวน  500  บาท 

คําช้ีแจง ประมาณการรายรับไวใกลเคียงกับรายไดปงบประมาณที่ผานมา 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               รวม 3,900,000  บาท 

 ประเภทเงินอุดหนุน            จํานวน  3,900,000  บาท 

คําชี้แจง ประมาณการรายรับไวมากกวาเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณที่ผานมา 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
 

ประมาณการรายจายรวมทั้งสิ้น 13,136,000 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงิน

อุดหนุนทั่วไป  แยกเปน 

ดานบริหารทั่วไป (00100) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)                ต้ังงบประมาณรวม  9,418,320 บาท  แยกเปน 

งานบริหารทั่วไป (00111)            รวม  7,689,530  บาท 
 

      งบบุคลากร (520000)                     รวม  4,601,200  บาท 

  หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)         รวม  2,459,880  บาท 

  ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100)         จํานวน  495,840  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือน ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก (210200)           จํานวน  38,400  บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนง  ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก(210300)                จํานวน  38,400  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ ใหแก นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยต้ัง

จายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล (210400)  

จํานวน  82,560  บาท    

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือน ใหแก เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. (210600)   จํานวน 1,804,680  บาท 

เพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนใหแก ประธานสภา ฯ, รองประธานสภา ฯ, สมาชิกสภา ฯ และเลขานุการสภาฯ

โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป ( 00111) 
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  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)         รวม  2,141,320  บาท 

  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)     จํานวน  1,278,600  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนทุกตําแหนงของ

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลพิกุลตามที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และตําแหนงที่วางอยูตาม

กรอบอัตรากําลังเม่ือไดมีการบรรจุ หรือ โอน ยาย รวมถึงตําแหนงที่อาจกําหนดขึ้นใหมแลวไดรับการบรรจุแตงตั้ง 

โอน ยาย เชน ตําแหนงดังตอไปน้ี 

- ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

- รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

- หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

- นิติกร 

- เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 

- นักพัฒนาชุมชน 

- เจาพนักงานธุรการ 

       ฯลฯ 

โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน (220200)        จํานวน  210,720  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบล และหรือเงินเพ่ิมอื่นๆตามที่กฎหมาย

หรือระเบียบที่เก่ียวของกําหนดใหไดรับ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)          จํานวน 184,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงของปลัดองคการบริหารสวนตําบล รองปลัด อบต. และหัวหนาสวน 

(หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง) ที่ดํารงตําแหนงในระดับ 6 ขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเร่ือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) 

ในการประชุมคร้ังที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2556 พรอมทั้งถามีการแกไขเพ่ิมเติม โดยต้ังจายจาก

เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 ประเภทคาจางลูกจางประจํา (220400)         จํานวน  123,360 บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางประจําใหแกลูกจางประจํา  จํานวน 1 อัตรา โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของลูกจางประจํา (220500)          จํานวน 18,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจางประจํา และหรือเงินเพิ่มอ่ืนๆตามที่กฎหมายหรือ

ระเบียบที่ เกี่ยวของกําหนดใหได รับ โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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  ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (220600)             จํานวน  203,400  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทั้งปจจุบันและเพ่ิมเติม (ถามี) โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)       จํานวน  123,240  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจาง และหรือเงินเพ่ิมอื่นๆตามที่กฎหมายหรือ

ระเบียบที่เก่ียวของกําหนดใหไดรับ โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

      งบดําเนินการ (530000)         รวม  2,657,080  บาท 

  หมวดคาตอบแทน (531000)         จํานวน  819,000  บาท 

  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. ( 310100) 

จํานวน  673,200  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ         จํานวน  353,200  บาท 

 เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

ตลอดจนพนักงานจางที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานปลัดฯ ตามหลักเกณฑหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

หรือกําหนดใหจายได โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 

(00111) 

 (2) เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน  20,000  บาท  

 เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล เชน 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง คาตอบแทนคณะกรรมการเปดซองสอบราคา คาตอบแทนคณะกรรมการ

การเปดซองประกวดราคา  ตามที่ไดรับการแตงตั้ง หรือคาตอบแทนกรรมการอ่ืนๆ ที่มีระเบียบกําหนดใหสามารถ

เบิกจายคาตอบแทนไดตามที่กฎหมายกําหนด  ฯลฯ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111 ) 

 (3) เพื่อจายเปนเงินตอบแทนเจาหนาที่ในการเลือกตั้ง        จํานวน  300,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาตอบแทนบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง เชน ผูอํานวยการเลือกตั้ง 

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้ง นายอําเภอ นายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนทองถิ่น 

อนุกรรมการหรือบุคคลที่ไดรบการแตงตั้งใหชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของผูอํานวยการการเลือกตั้ง คาอาหารทํา

การในวันรับสมัครรับเลือกตั้ง รายจายอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑหรือ

หนังสือสั่งการที่เก่ียวของหรือกําหนดใหจายได โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน 200,000 บาท และ 

 เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 

(00111) 
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  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)          จํานวน  10,000  บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของพนักงาน ลูกจางประจํา  พนักงานจางและผูมาปฏิบัติราชการที่เปนการ

ชวยเหลือราษฎรในเขต อบต. ตามที่ไดรับการอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทคาเชาบาน (310400)         จํานวน  100,800  บาท 

 เพื่อจายเปนคาชวยเหลือเชาที่อยูอาศัยใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิที่เบิกได โดยต้ังจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)            จํานวน  15,000  บาท 

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และนายก อบต.พิกุล ตามสิทธิ

ที่เบิกได โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600) จํานวน20,000     บาท 

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และนายก อบต.พิกุล 

ตามสิทธิที่เบิกได โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  หมวดคาใชสอย (532000)           รวม  1,191,080 บาท 

  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100)           จํานวน  925,080  บาท 

  เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงการบริการ ไดแก คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆในการ

ฝกอบรมสัมมนาทั้งในและนอกประเทศของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

ตลอดจนผูไดรับการแตงตั้งใหไปอบรมสัมมนา 

 - คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชนกําจัดปลวก หรืออื่นๆ 

 - คาบริการติดตั้งโทรศัพท ติดตั้งประปา  ติดตั้งไฟฟา 

 - คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาตัดหญา คาลางรูป คาจางเหมาแรงงานคน หรือ คาจางเหมา

บริการอ่ืน ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล 

 - คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

 - คาหนังสือพิมพและวารสารหนังสือเพ่ือรองรับผูมาติดตองาน 

 - คาเบี้ยประกัน 

 - คาโฆษณาและเผยแพร 

 - คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

                   ฯลฯ 

โดยต้ังจายจากเงินรายไดจํานวน  225,080 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 700,000 บาท ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)         จํานวน  30,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล       จํานวน   10 ,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาอาหาร เคร่ืองดื่ม  คาของขวัญ  คาพิมพเอกสาร  คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง  คารับรองในการ

ตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลในการนิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน เจาหนาที่ที่เก่ียวของซึ่งรวม

ตอนรับ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 

(00111) 

 (2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้

ตามกฎหมาย ตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ            จํานวน  10,000  บาท 

โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 (3) คาใชจายในการจัดงานตาง ๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ เชน วันปยะมหาราช วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา เปนตน และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เขาประเภทรายจายน้ี               จํานวน  10,000  บาท  

โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (320300)     

จํานวน  206,000 บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

(1) คาใชจายในการเลือกตั้ง                    จํานวน  150,000  บาท    

เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และ

กรณีอ่ืน ๆ) อีกทั้งใหความรวมมือในการประชาสัมพันธ การรณรงคหรือการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ

และหนาที่และการมีสวนรวมทางการเมือง ในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร และหรือสมาชิกวุฒิสภา ตามแนวทางหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยดวน ที่ มท 0890.4/ว 1932  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ 

มท 0890.4/468  ลงวันที ่17 มกราคม 2556 โดยดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติฯ โดยต้ังจายจากเงินรายได 

จํานวน 50,000 บาท และ เงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งาน

บริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.67 ขอ 1 

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ        จํานวน  50,000  บาท     

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามที่ไดรับการอนุมัติ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ

คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา 

พนักงานจาง คณะผูบริหาร ฯ สมาชิกสภา ฯ หรือ ผูที่ไดรับการอนุมัติใหปฏิบัติเกี่ยวกับการไปราชการตางๆ 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 (3) คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา                           จํานวน  3,000  บาท    



 เพื่อจายเปนคาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญตาง ๆ ตาม

วาระและโอกาสที่จําเปนและมีความสําคัญ โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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  (4) คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล                   จํานวน  3,000  บาท     

 เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับเปนคาของขวัญของรางวัลหรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมตางๆ ตามความจําเปน

และเหมาะสม โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป ( 00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

 ประเภทรายจายคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน (320400) จํานวน 30,000 บาท 

 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑหรือทรัพยสินอ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล 

เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองปรับอากาศ ตู โตะ 

รถจักรยานยนต รถบรรทุกนํ้า เคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองพนหมอกควัน ฯลฯ โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป ( 00110 ) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.65 ขอ 3  
 

 หมวดคาวัสด ุ(533000)                   รวม  235,000  บาท 

  ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100)                จํานวน  30,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาซ้ือสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ  เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ธงชาติ  ธงเหลืองเฉลิมพระชนมพรรษา 

เคร่ืองโทรศัพท มูลี่ นํ้าดื่มสําหรับบริการประชาชน และอ่ืน ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้  โดยต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทย ุ(330200)          จํานวน  10,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟา สวิทชไฟฟา เบรกเกอร สายไฟ เทปพันสายไฟฟา ตลับ

สายไฟ ไมโครโฟน และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายน้ี โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทวัสดุงานบานงานครัว (330300)                    จํานวน  10,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ เชน ถังขยะ แปรงไมกวาด สบู ผงซักฟอก นํ้าดื่มที่ซ้ือจาก

เอกชน และอ่ืน  ๆที่เขาประเภทรายจายน้ี  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนสง (330700)           จํานวน  10,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน ยางนอก , ยางใน ,นํ้ามันเบรก, แบตเตอร่ี,หัวเทียนและอ่ืนๆ 

ทีเ่ขารายจายน้ี สําหรับครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลตามความจําเปน โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน (330800)                จํานวน  150,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เชน นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล นํ้ามันเคร่ือง นํ้ามันหลอลื่น  ฯลฯ 

สําหรับใชในรถยนต รถจักรยานยนต รถแบคโฮ เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองยนต เคร่ืองจักรกลตาง  ๆหรือรถอ่ืน  ๆของ อบต. เอง หรือ 

ของหนวยงานอ่ืน หรือ ของประชาชน ที่สนับสนุน หรือ ชวยเหลือ กิจกรรมงานตาง  ๆภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

ตามความจําเปน โดยตั้งจายจากเงินรายไดจํานวน  50,000 บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 100,000 บาท ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร (331100)    จํานวน 5,000 บาท 

 เพื่อจายเปนคาวัสดุที่ใชในการโฆษณาและเผยแพรประชาสัมพันธ เชน กระดาษเขียนโปสเตอร สี พูกัน 

ฟลม รูปสีหรือขาวดํา ที่ไดจากการลาง อัด ขยาย ฯลฯ เปนตน และอื่นๆที่เขารายจายน้ี โดยตั้งจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)               จํานวน  20,000  บาท

 เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน กระดาษตอเนื่อง สายเคเบิล แผนดิสก เทปบันทึกเสียง และอ่ืน  ๆที่

เขารายจายน้ี โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  งานบริหารทั่วไป (00111) 
 

  คาสาธารณูปโภค (534000)          รวม  412,000  บาท 

  ประเภทคาไฟฟา (340100)         จํานวน  340,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาไฟฟา สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพิกุล โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทคาน้ําประปา (340200)             จํานวน  10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพิกุลและคานํ้าประปาอื่น โดยตั้งจายจากเงิน

รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทคาบริการโทรศัพท (340300)            จํานวน  40,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาโทรศัพทและคาบริการเครือขายอินเตอรเน็ต สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพิกุล 

โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทคาบริการไปรษณีย (340400)          จํานวน  10,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณียยากร คาเชาตูไปรษณีย โดยต้ังจายจาก

เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

  ประเภทคาบริการส่ือสารและโทรคมนาคม (340500)            จํานวน  12,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการใหบริการดานการบํารุงดูแลระบบเว็ปไซดของ อบต . โดยตั้งจายจาก

เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
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  งบลงทุน                รวม  100,000  บาท 

  หมวดคาครุภัณฑ (541000)              รวม  100,000  บาท 

  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (410100)        จํานวน  100,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองถายเอกสาร จํานวน 1 เคร่ือง        จํานวน  100,000  บาท 

ราคาน้ีตั้งจายตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ ป 2556 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เคร่ืองถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด ขาว – ดําหรือสี 

 1. ความเร็วที่กําหนดเปนความเร็วในการถายไมต่ํากวา20 แผนตอนาที 

 2. เปนระบบมัลติฟงสชั่น 

 3. เปนระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ยอ – ขยายได 

โดยต้ังจายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.64 ขอ 2 
 

      งบเงินอุดหนุน (560000)              รวม  331,250  บาท 

  หมวดเงินอุดหนุน (561000)             รวม  331,250  บาท 

  ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น(610100)         จํานวน  13,000  บาท 

เพ่ืออุดหนุนหนวยงานตาง ๆ ดังน้ี  

 (1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลพันลาน            จํานวน  13,000  บาท   

  เพ่ือจายเปนคาจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยรวมขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 

สําหรับใชในการดําเนินงานของศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 

ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.66ขอ 9 
 

ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)          จํานวน   318,250  บาท 

เพ่ืออุดหนุนหนวยงานตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) อุดหนุนกิจการการจัดงานรัฐพิธีใหแกที่ทําการปกครองอําเภอชุมแสง                       จํานวน  18,000  บาท   

 เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุนงานรัฐพิธีของอําเภอชุมแสง ประจําป 2557 ตามที่รองขอรับการ

สนับสนุนและไดรับการอนุมัติโครงการ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)  

งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.66 ขอ 9 

 (2) อุดหนุนไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชุมแสง                   จํานวน  300,250  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเพ่ิมขนาดหมอแปลงไฟฟาในบริเวณสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลพิกุล โดยต้ังจาย

จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) ปรากฏในแผน 3 ป 

รายละเอียด น.66 ขอ.9 
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งานบริหารงานคลัง (00113)                          รวม  1,728,790   บาท  

    งบบุคลากร (520000)            รวม  1,157,040  บาท 

  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)        รวม   1,157,040  บาท 

  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)        จํานวน  681,720  บาท 

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนทุกตําแหนงของสวน

การคลังตามที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และตําแหนงที่วางอยูตามกรอบอัตรากําลังเมื่อไดมีการบรรจุ หรือ 

โอน ยาย รวมถึงตําแหนงที่อาจกําหนดขึ้นใหมแลวไดรับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย เชน ตําแหนงดังตอไปน้ี 

- หัวหนาสวนการคลัง 

- เจาพนักงานการเงินและบัญช ี

- เจาพนักงานพัสด ุ

- เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

ฯลฯ 

โดยต้ังจายจากเงินรายไดปรากฏในแผนงานบรหิารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน (220200)         จํานวน  90,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบลสวนการคลัง และหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆตามที่

กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของกําหนดใหไดรับ โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

  ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)                       จํานวน  42,000  บาท

 เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงหัวหนาสวน (หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง) ที่ดํารง

ตําแหนงในระดับ 6 ขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเร่ือง กําหนด

มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) ในการประชุมคร้ังที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 18 เมษายน 

2556 พรอมทั้งถามีการแกไขเพิ่มเติม โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) 

งานบริหารงานคลัง (00113) 

 ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง (220600)             จํานวน  266,040  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่อยูในความรับผิดชอบของสวนการคลัง 

ทั้งปจจุบันและเพิ่มเติม (ถามี) โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป(00110) 

งานบริหารงานคลัง (00113) 

  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)      จํานวน  77,280  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางสวนการคลัง และหรือเงินเพ่ิมอื่นๆ ตามที่

กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวของกําหนดใหไดรับ โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
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      งบดําเนินการ (530000)          รวม   537,250   บาท 

  หมวดคาตอบแทน (531000)         รวม   327,250  บาท 

  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. (310100)  

จํานวน   197,450  บาท 

 (1) เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

ตลอดจนพนักงานจางที่อยูในความรับผิดชอบของสวนการคลังฯ ตามหลักเกณฑหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวของหรือ

กําหนดใหจายได โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 

(00113) 

 

  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)         จํานวน  10,000   บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของพนักงาน ลูกจางประจํา  พนักงานจางและผูมาปฏิบัติราชการที่เปนการ

ชวยเหลือราษฎรในเขต อบต. ตามที่ไดรับการอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

  ประเภทคาเชาบาน (310400)            จํานวน  64,800 บาท 

 เพื่อจายเปนคาชวยเหลือเชาที่อยูอาศัยใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์ที่เบิกได โดยต้ังจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

 

 ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร (310500)                           จํานวน  35,000  บาท 

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่เบิกได โดยต้ังจายจากเงิน

รายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 

  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)      จํานวน  20,000   บาท 

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่เบิกได โดยตั้งจายจาก

เงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
 

  หมวดคาใชสอย (532000)             รวม  160,000  บาท 

  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100)          จํานวน  30,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงการบริการ ไดแก  

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆในการฝกอบรมสัมมนาทั้งในและนอกประเทศของ

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผูไดรับการ

แตงตั้งใหไปอบรมสัมมนา 

- คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชนกําจัดปลวก หรือ อ่ืนๆ 

- คาบริการติดตั้งโทรศัพท ติดตั้งประปา  ติดตั้งไฟฟา 
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- คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาตัดหญา คาลางรูป คาจางเหมาแรงงานคนหรือคาจาง

เหมาบริการอื่น ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล 

- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

- คาหนังสือพิมพ และ วารสารหนังสือเพื่อรองรับผูมาติดตองาน 

- คาเบีย้ประกัน 

- คาโฆษณาและเผยแพร 

- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

                                         ฯลฯ 

โดยต้ังจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ          

(320300) จํานวน  120,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ         จํานวน  20,000  บาท     

สําหรับเปนคาเบี้ย เลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอ่ืน ๆ  ในการเดินทางไปราชการ หรือ

อบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร ฯ สมาชิกสภา ฯ หรือ ผูที่ไดรับ

การอนุมัติใหปฏิบัติเ ก่ียวกับการไปราชการตาง ๆ โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

(2) คาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน                   จํานวน  100,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง  ๆในการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการอนุมัต ิโดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113) 

  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)              จํานวน  10,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑหรือทรัพยสินอ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบของสวนการคลัง

องคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองถายเอกสาร 

เคร่ืองปรับอากาศ ตู โตะ รถจักรยานยนต รถบรรทุกนํ้า เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองพนหมอกควัน ฯลฯ โดยต้ังจาย

จากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏ

ในแผน 3 ป รายละเอียด น.65 ขอ 3 

  หมวดคาวัสดุ (533000)    รวม  50,000   บาท 

  ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100)   จํานวน  30,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาซ้ือสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ เชน  กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ธงชาติ  ธงเหลืองเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  เคร่ืองโทรศัพท  มูลี่  และอื่น ๆ ที่เขาประเภทรายจายนี้  โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงาน

บริหารงานทั่วไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
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 ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)      จํานวน  20,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน กระดาษตอเน่ือง สายเคเบิล แผนดิสก เทปบันทึกเสียง และ

อ่ืน  ๆที่เขารายจายน้ี โดยต้ังจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 

(00113) 
 

      งบลงทุน               รวม  34,500  บาท 

 หมวดคาครุภัณฑ (541000)            รวม  34,500  บาท 

  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน (410100)          จํานวน  25,200  บาท 

 (1) เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือตูเก็บเอกสารบานทึบ จํานวน 2 ชุด           จํานวน  18,000  บาท 

 เปนราคาทองตลาดเน่ืองจากไมมีระบุ ในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑปจจุบัน โดยตั้งจายจากอุดหนุน

ทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผน 3 ป 

รายละเอียด น.64 ขอ 2 

 (2) เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือโตะและเกาอี้ทํางาน ระดับ 3 – 6 จํานวน  2  ชุด         จํานวน 7,200  บาท 

เปนราคาทองตลาดเนื่องจากไมมีระบุในบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑปจจุบัน โดยต้ังจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)ปรากฏในแผน3 ป รายละเอียด น.64 ขอ 2 
 

 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  (411600)   จํานวน  9,300 บาท 

(1) เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองสํารองไฟสําหรับคอมพิวเตอรจํานวน  3  เคร่ือง    จํานวน  5,100  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อ เคร่ืองสํารองไฟ ขนาด 750 VA สําหรับคอมพิวเตอร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 750 VA 

  2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท ี

โดยใชเกณฑราคาคอมพิวเตอรจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยต้ังจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.64  ขอ 2 

(2) เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอรสําหรับการพิมพงานราชการจํานวน  1 ชุด  จํานวน 

4,200  บาท   เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือ เคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) 

โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer , Copier และ Scanner ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

- ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 

- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi 

- มีความเร็วในการพิมพสีไมนอยกวา 20 หนาตอนาที 

- มีความเร็วในการพิมพขาวดําไมนอยกวา 28 หนาตอนาที 
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- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได 

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไมนอยกวา 1,200x2,400 dpi 

- มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

- สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 

- สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 90 สําเนา 

- สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400 เปอรเซ็นต 

- สามารถใชไดกับ A4 , Letter , Legal และ Custom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 100 แผน 

โดยใชเกณฑราคาคอมพิวเตอรจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.64 ขอ 2 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)              ตั้งงบประมาณรวม  70,000  บาท  แยกเปน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)                   รวม  20,000  บาท 

      งบดําเนินการ (530000)               รวม  20,000  บาท 

  หมวดคาใชสอย( 532000)               รวม  20,000  บาท 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300) 

จํานวน   20,000   บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

  (1) คาใชจายในการดําเนินการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน              จํานวน  20,000  บาท   

  เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆในการดําเนินการตามโครงการใหบริการระบบการแพทยฉุกเฉินตามที่ไดรับการอนุมัติ 

ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.3/ว 2826  ลงวันที่ 17 กันยายน 2553  โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121) 

ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.30 ขอ 4 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)           รวม   50,000   บาท 

       งบดําเนินการ (530000)              รวม   50,000  บาท 

  หมวดคาตอบแทน (531000)             รวม  20,000   บาท 

  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.( 310100)  

จํานวน  20,000  บาท 

 (1) เพ่ือจายเปนเงินคาตอบแทนใหกับ อปพร. ที่มีคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่และสําหรับผูปฏิบัติงานหรือ

ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย เชน หนวยกูชีพกูภัย เปนตน ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ 

มท 0808.2/ว 3795 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 3358  

ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120) 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) 
 

  หมวดคาใชสอย(532000)               รวม  30,000  บาท 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  (๓๒๐๓๐๐ )    

จํานวน   30,000  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

  (1) คาใชจายในการปองกันอุบัติเหตุบนถนน          จํานวน  30,000   บาท   

 เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม 

เทศกาลสงกรานต เปนตน ตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ ฯลฯ ตามแนวหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด 

ที่ มท 0810.5/ว 587  ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556  โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 

(00120) งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.36 ขอ 2 
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ดานบริการชุมชนและสังคม (00200) 

แผนงานการศึกษา (00210) 

แผนงานการศึกษา (00210)      ตั้งงบประมาณรวม   496,500  บาท   แยกเปน 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)             รวม  456,500  บาท    

      งบดําเนินการ (530000)              รวม  156,500  บาท 

  หมวดคาใชสอย (532000)               รวม   20,000 บาท 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)  

จํานวน   20,000  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก               จํานวน  20,000  บาท    

 เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับในการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  ตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยต้ังจาย

จากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏใน

แผน 3 ป รายละเอียด น.32 ขอ 5 

  หมวดคาวัสดุ(533000)             รวม   136,500  บาท 

  ประเภทวัสดุอาหารเสริม (นม)(330400)        จํานวน  136,500  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เด็กอนุบาล ถึง ป.6 อัตราจัดสรรตามยอดเด็ก 

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 คนละ 7 บาท จํานวน  260  วัน และชวงปดเทอมหรือเบิกจายตามยอดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง

ตามขอเท็จจริง ใหแกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลพิกุล ตามหนังสือซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจาย

รองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2557 

หนังสือดวนที่สุด มท0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ดังน้ี 

  - โรงเรียนวัดบางไซ  จํานวนที่แจงยอด ณ 10 มิถุนายน 2556  จํานวน  52  คน    

  - โรงเรียนวัดหัวกระทุม  จํานวนที่แจงยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556  จํานวน  23  คน    

(ทั้งน้ี จะเบิกจายตอเม่ือไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏในแผน 3 ป 

รายละเอียด น.33 ขอ 2 
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 งบเงินอุดหนุน (56000)             รวม  300,000  บาท 

 หมวดเงินอุดหนุน (561000)             รวม   300,000  บาท 

  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)           จํานวน  300,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนสวนราชการตาง ๆ ในเขตตําบลพิกุล  ดังนี ้

 (1) อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลพิกุล จํานวน  2  แหง            จํานวน  300,000  บาท  

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลพิกุล จํานวน 2 แหง ตามหนังสือ

ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําป

งบประมาณ 2557 หนังสือดวนที่สุด มท0893.3/ว1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 อัตราม้ือละ 20 บาทตอคน 

จํานวน 200  วัน ตามยอดเด็กอนุบาล - ป.6 ณ 10 มิถุนายน 2556 

 -อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดบางไซ            จํานวน  208,000  บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางไซ อัตราม้ือละ 20 บาทตอคน จํานวน  200  

วัน จํานวนเด็ก 52 คน 

            -อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันใหแกโรงเรียนวัดหัวกระทุม                จํานวน  92,000   บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดหัวกระทุม อัตราม้ือละ 20 บาทตอคน จํานวน 200 วัน 

จํานวนเด็ก 23 คน (ทั้งน้ี จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรรจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) โดยตั้งจายจาก

เงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานกอนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) ปรากฏ

ในแผน 3 ป รายละเอียด น.32 ขอ 1 

งานการศึกษาไมกําหนดระดับ (00214)      รวม  40,000  บาท  

 งบดําเนินการ( 530000)                                       รวม  40,000  บาท 

  หมวดคาใชสอย ( 532000)    รวม  40,000  บาท 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ   

(320300)    จํานวน   40,000  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) คาใชจายในการชวยเหลือนักเรียนชวงปดภาคเรียน            จํานวน  40,000  บาท   

 เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินการชวยเหลือเด็กนักเรียนยากจนใหมีรายไดชวงปดภาคเรียน 

ตามความจําเปนและตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงาน

การศึกษา (00210) งานการศึกษาไมกําหนดระดับ (00214 ) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.32 ขอ 3 
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แผนงานสาธารณสุข (00220) 

แผนงานสาธารณสุข (00220)         ตั้งงบประมาณรวม  160,000  บาท  แยกเปน 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)        รวม  160,000  บาท  

 งบดําเนินการ (530000)      รวม  60,000  บาท 

  หมวดคาใชสอย (532000)    รวม  30,000  บาท 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการทีไ่มเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(320300)   จํานวน  30,000  บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) คาใชจายในการรณรงคปองกันโรคติดตอและโรคระบาดตางๆ             จํานวน  30,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆในการดําเนินการดานการรณรงคปองกันระงับโรคติดตอและโรคระบาดตางๆ

ตามโครงการที่ไดรับการอนุมัต ิโดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการ

สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.34 ขอ 5 

  หมวดคาวัสดุ (533000)     รวม  30,000  บาท 

  ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย(330900)         จํานวน  30,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย  เชน นํ้ายาพนยุงลาย ทรายอะเบท วัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา อุปกรณตางๆ ฯลฯ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข 

(00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223) 

         งบเงินอุดหนุน (560000)          รวม  100,000  บาท 

  หมวดเงินอุดหนุน(561000)             รวม  100,000  บาท 

  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน(610200)        จํานวน  100,000 บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนดังนี้ 

(1) อุดหนุนกิจการดานสาธารณสุขใหแกศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)        จํานวน  100,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสนับสนุนการพัฒนางานสาธารณสุข โดยจัดสรรเปนคาดําเนินงานของ อสม. 

ในเขตหมูบานๆ ละ 10,000 บาท เพื่อให อสม.ดําเนินการใน 3 กลุมกิจกรรม ไดแก การพัฒนาศักยภาพดาน

สาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขในเร่ืองตาง ๆ  การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

(ศสมช.) โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอื่น (00223) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.34 ขอ 6 
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แผนงานสังคมสงเคราะห (00230) 
 

แผนงานการสังคมสงเคราะห (00230)         ตั้งงบประมาณรวม   52,000 บาท  แยกเปน 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232)     รวม  52,000  บาท         

      งบดําเนินการ (530000)     รวม  22,000  บาท 

  หมวดคาใชสอย (532000)    รวม  22,000  บาท 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)  

จํานวน   20,000  บาท  

เพ่ือเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน              จํานวน  20,000  บาท   

 เพื่อใชจายในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ เชนการใหการชวยเหลือเบื้องตนดานการ

สงเคราะห คนชรา คนพิการ ผูปวยเอดส เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาส เปน เงินชวยเหลือ จัดซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค ฯลฯ 

เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตน ตามหนังสือที่ มท 0313.4/ว 3050ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2543 

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห (00232) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.30 ขอ4 

 (2) คาใชจายในการสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี               จํานวน  2,000  บาท    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดีในเขตพ้ืนที่ตําบลพิกุล 

โดยต้ังจายจากรายได ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) 

ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.30 ขอ 4 
 

      งบเงินอุดหนุน (560000 )            รวม  30,000  บาท 

  หมวดเงินอุดหนุน (561000)            รวม  30,000  บาท

  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน (610200)       จํานวน  30,000   บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนดังน้ี 

 (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแสงในกิจการของโครงการก่ิงกาชาดอําเภอชุมแสง  จํานวน   10,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามที่รองขอรับการสนับสนุน ตามหนังสือที่ นว 0318/1632 

ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (00230) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.31 ขอ 8 

 (2)  อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดนครสวรรค      จํานวน   20,000  บาท   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการตามที่รองขอรับการสนับสนุนตามหนังสือที่ นว 0023.10/2289 

ลงวันที ่29 มิถุนายน 2556 โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห (๐๐๒๓๐) 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห (00232) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.31 ขอ 8 
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แผนงานเคหะและชุน (00240) 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)        ตั้งงบประมาณรวม   737,070 บาท  แยกเปน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)            รวม  737,070  บาท     

      งบบุคลากร (520000)                 รวม  511,320  บาท 

  หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)        จํานวน  511,320  บาท 

  ประเภทเงินเดือนพนักงาน (220100)        จํานวน  322,200  บาท 

 เพื่อจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบลและพรอมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนทุกตําแหนงของสวน

การโยธาตามที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย และตําแหนงที่วางอยูตามกรอบอัตรากําลังเม่ือไดมีการบรรจุ หรือ 

โอน ยาย รวมถึงตําแหนงที่อาจกําหนดขึ้นใหมแลวไดรับการบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย เชน ตําแหนงดังตอไปน้ี 

- ผูอํานวยการกองชาง 

- ชางโยธา         

  ฯลฯ 

โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน (220200)         จํานวน  36,000   บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสวนตําบลสวนโยธา และหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆตามที่ 

กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดใหไดรับ โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

  ประเภทเงินประจําตําแหนง (220300)             จํานวน  42,000  บาท

 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงของหัวหนาสวน (หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากอง) ที่ดํารงตําแหนง

ในระดับ 6 ขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเร่ือง กําหนดมาตรฐานกลางการ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2)  ในการประชุมคร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 พรอมทั้งถามีการ

แกไขเพ่ิมเติม โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ

และชุมชน (00241) 

  ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600)                        จํานวน  84,600  บาท 

เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไปที่อยูในความรับผิดชอบของสวนโยธา

ทั้งปจจุบันและเพ่ิมเติม (ถามี) โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

  ประเภทเงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง (220700)         จํานวน  26,520  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจางสวนโยธา และหรือเงินเพ่ิมอ่ืนๆตามที่กฎหมาย

หรือระเบียบที่เก่ียวของกําหนดใหไดรับ โดยตั ้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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      งบดําเนินการ (530000)                    รวม  225,750  บาท 

  หมวดคาตอบแทน (531000)            รวม   135,750  บาท 

  ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท. (310100)    จํานวน  84,750  บาท 

 (1) เพ่ือจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ สําหรับพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา 

ตลอดจนพนักงานจางที่อยูในความรับผิดชอบของสวนโยธาฯ ตามหลักเกณฑหรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวของหรือ

กําหนดใหจายได โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน (00241) 

  ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300)            จํานวน  5,000  บาท 

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนของพนักงาน ลูกจางประจํา  พนักงานจางและผูมาปฏิบัติราชการที่เปนการ

ชวยเหลือราษฎรในเขต อบต. ตามที่ไดรับการอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

  ประเภทคาเชาบาน (310400)           จํานวน  36,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาชวยเหลือเชาที่อยูอาศัยใหแกพนักงานสวนตําบลตามสิทธิ์ที่เบิกได โดยต้ังจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

  ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310600)         จํานวน  10,000  บาท 

 เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ใหแก พนักงานสวนตําบล ตามสิทธิที่เบิกได โดยต้ังจายจาก

เงนิรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

  หมวดคาใชสอย (532000)      รวม  60,000  บาท 

  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (320100)          จํานวน  20,000 บาท 

เพ่ือจายเปนคารายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงการบริการ ไดแก  

- คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตาง ๆในการฝกอบรมสัมมนาทั้งในและนอกประเทศของพนักงานสวนตําบล  

  ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผูไดรับการแตงตั้งใหไปอบรมสัมมนา 

- คาจางเหมาบริการตาง ๆ เชน กําจัดปลวก หรือ อ่ืนๆ 

- คาบริการติดตั้งโทรศัพท ติดตั้งประปา  ติดตั้งไฟฟา 

- คาจางเหมาบริการ  เชน  คาจางเหมาตัดหญา คาลางรูป คาจางเหมาแรงงานคน หรือ คาจางเหมา 

  บริการอื่น ๆ ที่อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตําบล 

- คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ 

- คาหนังสือพิมพ และ วารสารหนังสือเพ่ือรองรับผูมาติดตองาน 

- คาโฆษณาและเผยแพร 

- คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา 

                                        ฯลฯ 

โดยต้ังจายเงินรายได ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ          

(320300)  จํานวน   30,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายตาง ๆ ดังน้ี 

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ           จํานวน  10,000   บาท  

สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายอื่น  ๆในการเดินทางไปราชการ หรืออบรมสัมมนา

ของพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานจาง คณะผูบริหาร ฯ สมาชิกสภา ฯ หรือ ผูที่ไดรับการอนุมัติให

ปฏิบัติเกี่ยวกับการไปราชการตางๆ โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 (2) คาใชจายในการออกแบบสํารวจประมาณการราคา               จํานวน 10,000  บาท 

 สําหรับจายเปนคาจางในการออกแบบ สํารวจ เขียนแบบประมาณการราคา ฯลฯ โดยต้ังจายจากเงิน

อุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

 (3) คาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ             จํานวน  10,000  บาท  

 เพื่อเปนคาใชจายในการรังวัดที่สาธารณะ ตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นที่ มท 

0804.4/ว 1161 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2551 โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน 

(00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

  ประเภทรายจายเพ่ือบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน (320400)        จํานวน  10,000  บาท 

 เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาครุภัณฑหรือทรัพยสินอ่ืนที่อยูในความรับผิดชอบของสวนโยธา

องคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ เชน เคร่ืองพิมพดีด เคร่ืองอัดสําเนา เคร่ืองถายเอกสาร 

เคร่ืองปรับอากาศ ตู โตะ รถจักรยานยนต รถบรรทุกนํ้า เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองพนหมอกควัน ฯลฯ  โดยต้ังจาย

จากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

(00241) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.65 ขอ 3 

  หมวดคาวัสดุ (533000)               รวม  30,000  บาท 

  ประเภทวัสดุสํานักงาน (330100)           จํานวน  10,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาซ้ือสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ  เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดินสอ ธงชาติ ธงเหลืองเฉลิมพระชนมพรรษา  

เคร่ืองโทรศัพท  มูลี่  นํ้าสําหรับบริการประชาชน และอ่ืน  ๆที่เขาประเภทรายจายน้ี โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

   ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)               จํานวน  10,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรเชน กระดาษตอเน่ือง สายเคเบิล แผนดิสก  เทปบันทึกเสียง และ

อ่ืนๆที่เขารายจายนี้ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 

   ประเภทคาวัสดุกอสราง (330600)                จํานวน  10,000  บาท 

  เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางสําหรับองคการบริหารสวนตําบลพิกุล เชน ไม ตะปู สังกะสี ฯลฯ ใน

การดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลพิกุลโดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ

ชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250) 
 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน (00250)              ต้ังงบประมาณรวม  169,000  บาท  แยกเปน 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252)            รวม  169,000  บาท       

      งบดําเนินการ (530000)              รวม  139,000  บาท 

  หมวดคาใชสอย (532000)             รวม  139,000  บาท 

 ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ (320300)      

จํานวน  139,000   บาท 

เพ่ือเปนคาใชจายดังน้ี 

 (1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนากลุ มแมบาน สตรี เด็ก  เยาวชน ผูสูงอายุ และผู พิการ   

จํานวน  20,000  บาท    

 เพ่ือจายเปนคาใชจายสําหรับในการจัดงานนิทรรศการ ประกวดแขงขันและอ่ืนๆที่เก่ียวกับการจัด

กิจกรรม เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุน กลุมแมบาน สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ผูดอยโอกาส

ตางๆขององคการบริหารสวนตําบลพิกุลตามความจําเปนและเหมาะสม โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250)งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) 

ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.31 ขอ 7 

(2) คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพื่อลดอาชญากรรม     

จํานวน  30,000  บาท  

 เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน(00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) 

ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 7 

 (3) คาใชจายในการจัดทําแผนชุมชนและการจัดทําเวทีประชาคมระดับหมูบานและตําบล   

จํานวน   30,000  บาท   

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน รวมถึงการจัดทํา

โครงการ อบต.เคลื่อนที่  เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถิ่น และจัดเวทีประชาคมเพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่ 

12 มีนาคม 2553 รวมทั้งการสงเสริมกระบวนการประชาธิปไตยชุมชนตั้งแตระดับตําบลและสนับสนุนการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผน 3ป รายละเอียด น.65 ขอ 4 

 (4) คาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ           จํานวน  10,000  บาท    

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรมตางๆเก่ียวกับการปกปองสถาบันสําคัญชาติตามโครงการที่ไดรับ

การอนุมัติ โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งานสงเสริมและ

สนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.66 ขอ 2 
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 (5) คาใชจายในการจัดซ้ือหนังสือพิมพหมูบาน          จํานวน  37,000  บาท    

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดซ้ือหนังสือพิมพประจําหมูบานในเขตตําบลพิกุลหมูบานละ 2 ฉบับ 

ตามที่ไดรับการอนุมัติ โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน(00250) 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (0252) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.32 ขอ 4 

 (6) คาใชจายในการดําเนินการสรางร้ัวปองกันยาเสพติดใหสถานศึกษา            จํานวน  12,000  บาท  

 เพื่อเปนคาใชจายตางๆ ในการดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน (00252) 

ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 7 

       งบเงินอุดหนุน (560000)     รวม  30,000  บาท 

  หมวดเงินอุดหนุน (561000)    รวม  30,000  บาท 

  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)             จํานวน  30,000  บาท 

เพ่ืออุดหนุนสวนราชการตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) อุดหนุนกิจการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหแกศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอําเภอ

ชุมแสง (ศตส.ชุมแสง)   จํานวน   30,000   บาท   

 เพ่ือจายเปนคาใชจายตาม โครงการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยา

เสพติดอําเภอชุมแสงตามที่รองขอรับการสนับสนุนและไดรับการอนุมัติแลว ตามแนวทางหนังสือกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.3/ว 2956  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2555  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ

ในแผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน (00250) งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 

(00252) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 7 
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   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)        ต้ังงบประมาณรวม  285,000  บาท  แยกเปน 

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)              รวม   65,000  บาท   

      งบดําเนินการ (530000)              รวม   35,000  บาท 

  หมวดคาใชสอย (532000)             รวม   30,000  บาท 

  ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)        จํานวน   30,000   บาท 

 (1) คาใชจายในการสงทีมเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ กีฬาทองถิ่น กีฬาพื้นบาน และ

กีฬาอ่ืนๆ จํานวน   30,000  บาท  

 เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการสงเสริมใหขาราชการ ประชาชน ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูบริหาร สมาชิก

สภาฯ นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ไดมีสุขภาพรางกายแข็งแรง จิตใจเขมแข็ง มีน้ําใจเปน

นักกีฬา มีความสามัคคี ตลอดจนการสงเสริมพัฒนากีฬาของจังหวัด อําเภอ ตําบล ในระดับตาง ๆ ใหมีคุณภาพมี

ความสามารถในการกีฬา ฯลฯ ตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ  โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262 ) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.34 ขอ 4 

  หมวดคาวัสดุ (533000)                 รวม   5,000   บาท

  ประเภทวัสดุกีฬา( 331300)              รวม   5,000   บาท 

 เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา เชน ฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลยบอล, เปตอง, แบดมินตัน และ

รายการอื่นที่เขารายจายประเภทนี้  ต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.34 ขอ 4 

      งบเงินอุดหนุน (560000)              รวม   30,000  บาท

  หมวดเงินอุดหนุน (560000)             รวม  30,000   บาท 

    ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (610100)                 จํานวน  25,000  บาท 

เพ่ืออุดหนุนสวนราชการตาง ๆ ดังน้ี 

  (1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย             จํานวน   25,000   บาท   

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธอําเภอชุมแสง คร้ังที่ 14 โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) 

  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)              จํานวน  5,000 บาท

เพ่ืออุดหนุนสวนราชการตาง ๆ ดังน้ี 

 (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแสง              จํานวน  5,000  บาท  

 เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโครงการแขงขันฟุตบอลมวลชน “อําเภอชุมแสงคัพคร้ังที่ 10 ประจําป 2557” ตามที่

รองขอรับการสนับสนุนและไดรับการอนุมัติแลว โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.34 ขอ 4 
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งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263)              รวม  220,000  บาท      

      งบดําเนินการ (530000)                    รวม  150,000  บาท 

  หมวดคาใชสอย (532000)             รวม  150,000  บาท 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอืน่ ๆ (320300)   

จํานวน   150,000  บาท 

(1) คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรม ดานศาสนา และประเพณีทองถิ่นของจังหวัด อําเภอ ตําบล 

จํานวน   20,000  บาท   

 เพ่ือเปนคาใชจายตางๆในการดําเนินการตามกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมตางๆ ตาม

โครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น(00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1 

 (2) คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานวันสงกรานต           จํานวน  130,000   บาท  

 เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันสงกรานตตําบลพิกุล

ตามที่ไดรับการอนุมัติ โดยตั้งจ ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.36 ขอ 2 

      งบเงินอุดหนุน (560000)             รวม   70,000   บาท

 หมวดเงินอุดหนุน (561000)            รวม   70,000   บาท 

  ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (610100)        จํานวน   35,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนดังนี้ 

 (1) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลบางเคียน         จํานวน   10,000   บาท    

 เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนสงเสริมอนุรักษประเพณี ตาม โครงการอนุรักษประเพณีการแขงขันเรือยาวประเพณี

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ประจําป 2556 (ปงบประมาณ 2557) ตามที่

ขอรับการสนับสนุน โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

(00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1 

 (2) อุดหนุนองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย          จํานวน   25,000  บาท    

 เพ่ือจายเปนคาสนับสนุนสงเสริมอนุรักษประเพณี ตาม โครงการอนุรักษประเพณีแขงเรือยาวอําเภอ

ชุมแสง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามที่ขอรับการสนับสนุน โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏใน

แผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1 
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  ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ (610200)          จํานวน  10,000  บาท

 (1) อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอชุมแสง             จํานวน  10,000  บาท   

 เพื่อจายเปนคาสนับสนุนโครงการงานวัฒนธรรม งานประเพณีอําเภอชุมแสง ตามที่ขอรับการสนับสนุนตาม

หนังสือที่ นว 0318/1632  ลงวันที่ 30 เมษายน 2556  โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการ

ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด 

น.35 ขอ 1 

 ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ปนสาธารณประโยชน (610400 )             จํานวน  25,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินอุดหนุนดังนี้ 

  (1) อุดหนุนวัดชุมแสง         จํานวน   10,000   บาท   

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการดานศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมตามที่รองขอรับการสนับสนุน

โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น (00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1 

   (2)  อุดหนุนวัดหลวงพอแกว             จํานวน  10,000  บาท   

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการดานศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมตามที่รองขอรับการสนับสนุน 

โดยตั้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนา

วัฒนธรรมทองถิ่น(00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1 

   (3) อุดหนุนวัดบางไซ               จํานวน   5,000   บาท  

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินการดานศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมตามที่รองขอรับการสนับสนุน โดยต้ัง

จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

(00263) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.35 ขอ 1 
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การเศรษฐกิจ (00300) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310)                     ตั้งงบประมาณรวม   876,000  บาท  แยกเปน 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน (00312)              รวม  876,000  บาท    

      งบลงทุน                 รวม  876,000 บาท 

  หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง (542000)            รวม  876,000  บาท 

  ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค (420900)         จํานวน  876,000  บาท 

 (1) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานบางไซ บริเวณตั้งแตทางแยกถนนลาดยางถึง

บานนายสมเกียรติ บุญสะอาด ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 

0.20 เมตรหรือรวมพ้ืนที่ทั้งหมดไมนอยกวา 1,400 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวน

ตําบลพิกุลกําหนดพรอมปายประชาสัมพันธมาตรฐาน 1 ปาย จํานวนเงินทั้งสิ้น  671,000 บาท โดยต้ัง

จายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

(00312) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.40 

(2) โครงการกอสรางถนน คสล.เสริมเหล็ก  หมู 2 บานหนองขี้หนู บริเวณตั้งแตที่นานายชํานาญถึงบาน

นายไพบูลย นุมมาก  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุกขางละ 0.50 เมตร

หรือรวมพ้ืนที่ทั้งหมดไมนอยกวา 420 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่องคการบริหารสวนตําบลพิกุลกําหนดพรอม

ปายประชาสัมพันธมาตรฐาน 1 ปาย จํานวนเงินทั้งสิ้น  205,000 บาท โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั ่วไป 

ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (00312) ปรากฏ

ในแผน 3 ป รายละเอียด น.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2557                                      



 
52 

 

    แผนงานการเกษตร (00320) 
 

แผนงานการเกษตร (00320)                   ตั้งงบประมาณรวม   40,000  บาท  แยกเปน 
 

งานสงเสริมการเกษตร (00321)             รวม  20,000  บาท 

      งบดําเนินการ (530000)              รวม   20,000  บาท

  หมวดคาใชสอย (532000)             รวม   20,000  บาท 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น  ๆ(320300) 

จํานวน   20,000   บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายดังน้ี 

 (1) คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการเกษตรในตําบล          จํานวน  20,000   บาท   

 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการดานการสงเสริมการเกษตรใหกับเกษตรกรในพื้นที่ตําบลพิกุลหรือ

เปนคาใชจายในการจัดทําแปลงสาธิตการเกษตรเพ่ือเปนแหลงเรียนรูภายในตําบลพิกุลตามโครงการที่ไดรับการ

อนุมัติ โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานสงเสริมการเกษตร

(00321) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.53 ขอ3 

 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม (00322)           รวม   20,000  บาท   

     งบดําเนินการ (530000)              รวม   20,000  บาท 

  หมวดคาใชสอย (532000)             รวม   20,000  บาท 

  ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ  

(320300)    จํานวน   20,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายดังน้ี 

 (1) คาใชจายในการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ          จํานวน   20,000  บาท   

 เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม ปรับปรุง แกไข อนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ แหลง

ทองเที่ยว ตามโครงการทองถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษสีเขียว และปรับปรุงทัศนียภาพและสงเสริมการแกไขปญหาภาวะ

โลกรอน รวมถึงการจัดกิจกรรมโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

และพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  เชน กิจกรรมการปลูกตนไม  ปลูกหญาแฝก ฯลฯ  

ตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติ โดยต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการเกษตร (00320) งานอนุรักษ

แหลงนํ้าและปาไม (00322) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.64 ขอ 1 
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ดานการดําเนินงานอื่นๆ (00400) 

แผนงานงบกลาง (00410) 

แผนงานงบกลาง (00410)                 ต้ังงบประมาณรวม   832,110  บาท   แยกเปน 

      งานงบกลาง (510000)             รวม   832,110  บาท 

  หมวดงบกลาง (510000)              รวม  832,110  บาท 

  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (110300)            จํานวน  83,600  บาท 

  เพ่ือจายเปนเงินสมทบหลักประกันสังคมใหกับพนักงานจาง โดยต้ังจายจากเงินรายได ปรากฏใน

แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.65 ขอ 8 

  ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส (110900)             จํานวน  30,000  บาท

 เพ่ือจายเปนคาใชจายในการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ สําหรับผูปวยโรคเอดสในเขตตําบลพิกุล  โดยต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.30 ขอ 3 

  ประเภทเงินสํารองจาย (111000)        จํานวน  500,150   บาท

  เพ่ือจายเปนคาใชจายในกิจการตางๆไดในกรณีที่จําเปนตามความเหมาะสมเปนอํานาจของผูบริหารทองถิ่น 

โดยต้ังจายจากเงินรายได จํานวน  100,150  บาท และเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน  400,000 บาท  ปรากฏในแผนงาน

งบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.36 ขอ 1 

  ประเภทรายจายตามขอผูกพัน (111100)        จํานวน  125,000  บาท 

 (1) คาใชจายสําหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท             จํานวน   80,000   บาท

 เพื่อจายเปนสําหรับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา อาทิ ผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง เปนตน เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ใหมี

ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น ตามหลักเกณฑวา

ดวยการตั้งงบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน

สวนตําบลและพนักงาน โดยตั ้งจายจากเงินรายได ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง 

(00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.67 ขอ 3 

(2) คาใชจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น ( สปสช. )         จํานวน   45,000   บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายสําหรับการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลพิกุล ตามแนวทางหนังสือกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199  ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 , หนังสือกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514   ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2554  และหนังสือ สปสช.33/ว 0167 ลงวันที่  30  มิถุนายน  2554  

โดยตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด 

น.31 ขอ 9 
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 ป ระเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) (120100) 

จํานวน   93,360  บาท  

 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น(กบท.) ออกตามความในมาตรา 6 แหง

พระราชบัญญัติบําเหน็จ-บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500 และที่แกไขเพ่ิมเติม และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๓๖ ในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการ

รายรับงบประมาณรายจายประจําป โดยไมรวมรายไดจากพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให  โดยต้ังจายจากเงินรายได 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411) ปรากฏในแผน 3 ป รายละเอียด น.65 ขอ 6 
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ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารท่ัวไป

   งบบุคลากร

   หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)

        ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

        ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก

        ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก

        ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต.

        ประเภทเงินเดือนเลขานุการ

        ประเภทเงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท.

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง)

   หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

       ประเภทเงินเดือนพนักงาน

       ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน

       ประเภทเงินประจําตําแหนง

       ประเภทคาจางลูกจางประจํา

      ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของลูกจางประจํา

รายงานประมาณการรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2557

องคการบริหารสวนตําบลพิกุล

อําเภอชุมแสง    จังหวัดนครสวรรค

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

        ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง

        ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงบดําเนินงาน

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาตอบแทน

        ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

        ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

        - คาตอบแทนผูมาปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนตอ อปท.

        - เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ

        ประเภทคาเชาบาน

        ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

        ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

        ประเภทรายจายเก่ียกับการรับรองและพิธีการ

        - คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล

        - คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาทองถ่ินหรือคณะกรรมมการ

หรือคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามกฏหมาย ตามระเบียบหรือ

หนังสือสั่งการ

       - คาใชจายในการจัดงานตางๆ ซึ่งเปนวันสําคัญของทางราชการ

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการเลือกตั้ง

        - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

        - คาพวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา

        - คาของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล

        ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมหมวดคาใชสอย

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

   หมวดคาวัสดุ

        ประเภทวัสดุสํานักงาน

        ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ

       ประเภทวัสดุงานบานงานครัว

       ประเภทคาวัสดุกอสราง

       ประเภทคาวสดุยานพาหนะและขนสง

       ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

       ประเภทคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

       ประเภทคาวัสดุการเกษตร

       ประเภทคาวัสดุการโฆษณาและเผยแพร

       ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

   หมวดคาสาธารณูปโภค

       ประเภทคาไฟฟา

       ประเภทคาน้ําประปา

       ประเภทคาบริการโทรศัพท

       ประเภทคาบริการไปรษณีย

       ประเภทคาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

รวมหมวดคาสาธารณูปโภค

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

   งบลงทุน

   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

       ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

       - เครื่องถายเอกสาร

รวมหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง)

   หมวดเงินอุดหนุน

   งบเงินอุดหนุน

       ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

       - โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยขอมูลขาวสาร ฯ (อบต.พันลาน)

       ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ

        - โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธีของอําเภอชุมแสง ประจําป 2557

       - อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอชุมแสง

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบ

รวมงานบริหารท่ัวไป

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งานบริหารงานคลัง

   งบบุคลากร

   หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

       ประเภทเงินเดือนพนักงาน

       ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน

       ประเภทเงินประจําตําแหนง

        ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง

        ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงบบุคลากร

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาตอบแทน

        ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

        ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

        ประเภทคาเชาบาน

        ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

        ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

        - คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดทําแผนท่ีภาษี

        ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมหมวดคาใชสอย

   หมวดคาวัสดุ

        ประเภทวัสดุสํานักงาน

       ประเภทคาวัสดุกอสราง

       ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

   งบลงทุน

   หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง

       ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

       - ตูเอกสารบานทึบ 2 ชุด

       - โตะทํางานระดับ 3-6 จํานวน 2 ชุด

      ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

      - เครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 ชุด

     - ปริ้นเตอร 

รวมหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง)

รวมงบลงทุน

รวมแผนงานบริหารงานคลัง

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการดําเนินการระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการปองกันอุบัติเหตุทางถนน

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานการรศึกษา

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก

รวมหมวดคาใชสอย

   หมวดคาวัสดุ

   ประเภทคาอาหารเสริม (นม)

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

   หมวดเงินอุดหนุน

   งบเงินอุดหนุน

       ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ

       - อุดหนุนสําหรับอาหารกลางวันโรงเรียนภายในตําบลพิกุล

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

งานการศึกษาไมกําหนดระดับ

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการชวยเหลือนักเรียนชวงปดภาคเรียน

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานการศึกษาไมกําหนดระดับ

รวมแผนงานการศึกษา

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานสาธารณสุข

งานการบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการรณรงคปองกันโรคติดตอและโรคระบาดตางๆ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

   หมวดคาวัสดุ

   ประเภทวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

   หมวดเงินอุดหนุน

   งบเงินอุดหนุน

       ประเภทเงินกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน

       - อุดหนุนกิจการดานสาธารณสุขใหแกศูนยสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานการบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน

รวมแผนงานสาธารณสุข

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานสังคมสงเคราะห

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการชวยเหลือประชาชน

        - คาใชจายในการสงเสริมและสงเคราะหพลเมืองดี

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

   หมวดเงินอุดหนุน

   งบเงินอุดหนุน

       ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน

       - อุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอ

       - อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัด

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

   งบบุคลากร

   หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

       ประเภทเงินเดือนพนักงาน

       ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน

       ประเภทเงินประจําตําแหนง

        ประเภทคาตอบแทนพนักงานจาง

        ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง

รวมหมวดเงินเดือน (ฝายประจํา)

รวมงบบุคลากร

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาตอบแทน

        ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อปท.

        ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

        ประเภทคาเชาบาน

        ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

รวมหมวดคาตอบแทน

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการเดินทางไปราชการ

        - คาใชจายในกรออกแบบสํารวจ ประมาณการราคา

        - คาใชจายในการรังวัดท่ีสาธารณะ

        ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม

รวมหมวดคาใชสอย

   หมวดคาวัสดุ

        ประเภทวัสดุสํานักงาน

       ประเภทคาวัสดุกอสราง

       ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการในการจัดกิจกรรมพัฒนากลุมแมบาน สตรี เด็ก  

           เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ

        - คาใชจายในการการตามโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด       เพ่ือลดอาชญากรรม

       - คาใชจายในการจัดทําแผนชุมชนและการจัดทําเวทีประชาคม

ระดับ          หมูบานและตําบล

       - คาใชจายตามโครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ

       - คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือพิมพหมูบาน

       - คาใชจายในการดําเนินการสรางรั้วปองกันยาเสพติดใหสถานศึกษา

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

   หมวดเงินอุดหนุน

   งบเงินอุดหนุน

       ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ

       - อุดหนุนกิจการปองกันและปราบปรามยาเสพติดให ศตส.ชุมแสง

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน

รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการสงทีมเขารวมการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ 

กีฬา         ทองถ่ิน กีฬาพ้ืนบาน และกีฬาอ่ืนๆ

รวมหมวดคาใชสอย

   หมวดคาวัสดุ

        ประเภทวัสดุกีฬา

รวมหมวดคาวัสดุ

รวมงบดําเนินงาน

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

   หมวดเงินอุดหนุน

   งบเงินอุดหนุน

       ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

       -  อุดหนุน อบต.เกยไชย โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ

       ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ

       อุดหนุนอําเภอโครงการอําเภอชุมแสงคัพ

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานกีฬาและนันทนาการ

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรม ดานศาสนา และประเพณี     

          ทองถ่ินของจังหวัด อําเภอ ตําบล

       - คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการจัดงานวันสงกรานต

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

   หมวดเงินอุดหนุน

   งบเงินอุดหนุน

       ประเภทเงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

       อุดหนุน อบต.เกยไชยโครงการอนุรักษประเพณีแขงเรือยาวอําเภอชุมแสง

       อุดหนุน อบต.บางเคียนโครงการอนุรักษประเพณีแขงขันเรือยาว

ประเพณีชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

       ประเภทเงินอุดหนุนสวนราชการ

       อุดหนุนอําเภอโครงการงานวัฒนธรรม งานประเพณีอําเภอชุมแสง

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

       ประเภทเงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน

       อุดหนุนวัดชุมแสง

       อุดหนุนวัดหลวงพอแกว

       อุดหนุนบางไซ

รวมหมวดเงินอุดหนุน

รวมงบเงินอุดหนุน

รวมงานศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

   งบลงทุน

   หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

        ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

         - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมู 1

         - โครงการกอสรางถนนคอนกรีตหมู 2

รวมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

รวมงบลงทุน

รวมงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานการเกษตร

งานสงเสริมการเกษตร

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการดําเนินการตามโครงการสงเสริมการเกษตรใน

ตําบล รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

   งบดําเนินงาน

   หมวดคาใชสอย

        ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะ  

         รายจายหมวดอ่ืนๆ

        - คาใชจายในการสงเสริมอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมและ             

          ทรัพยากรธรรมชาติ

รวมหมวดคาใชสอย

รวมงบดําเนินงาน

รวมงานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม

รวมแผนงานการเกษตร

รายจายจริง ประมาณการ



ป ป ป ป ยอดตาง (%) ป

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

       งบกลาง

       ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   

       ประเภทเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส

       ประเภทเงินสํารองจาย

       ประเภทรายจายตามขอผูกพัน

       - คาใชจายสําหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

       - คาใชจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน

       ประเภทเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการทองถ่ิน

รวมงบกลาง

รวมแผนงานงบกลาง

รายจายจริง ประมาณการ
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