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รวม บาท

จ านวน บาทภาษีและคา่ธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 1,200,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

รายได้ทีร่ฐับาลเก็บแล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

หมวดภาษีจดัสรร 26,719,260

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

หมวดรายได้จากทุน 10,000

คา่ขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 10,000

คา่ขายแบบแปลน 95,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

รายไดเ้บ็ดเตล็ดอืน่ๆ 5,000

รายไดจ้ากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 5,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จะเก็บไดส้งูกวา่

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 100,000

ดอกเบีย้ 380,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 5,000

คา่ใบอนุญาตอืน่ๆ 1,900

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 380,000

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

คา่ใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 2,700

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

คา่ใบอนุญาตประกอบการคา้ส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 70,000

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

คา่ใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหารในครวั 4,000

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

คา่ปรบัการผดิสญัญา 12,500

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

คา่ธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผน่ประกาศหรือแผน่ปลวิเพือ่การโฆษณา 240

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 1,400

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

คา่ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 350,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 1,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

คา่ธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 20,000

ภาษีป้าย 140,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 463,740

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 112,000

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

รายได้จดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 622,000

ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 370,000

ประมาณการรายรบัรวมท ัง้สิน้ 50,500,000   บาท  แยกเป็น

องค์การบรหิารสว่นต าบลสระสีมุ่ม

อ าเภอก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายท ั่วไป
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จ านวน บาท

หมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป 22,200,000

เงนิอดุหนุนท ัว่ไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละภารกจิถา่ยโอน 22,200,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จะไดร้บัจดัสรรสงูกวา่ปีที่

คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้น ้าบาดาล 5,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

รายได้ทีร่ฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

คา่ธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวลกฎหมายทีด่นิ 4,300,000

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

คา่ภาคหลวงแร่ 44,000

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

คา่ภาคหลวงปิโตรเลียม 100,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

คา่ภาคหลวงและคา่ธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม้ 110,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

ภาษีสรุา 2,100,000

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

ภาษีสรรพสามติ 4,372,000

ประมาณการไวต้ ่ากวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดต้ ่ากวา่

ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 6,500,000

ประมาณการไวส้งูกวา่ปีทีผ่า่นมา เนือ่งจากคาดวา่จดัเก็บไดส้งูกวา่

ภาษีมูลคา่เพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,988,260
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0.00 407,758.50 -16.67

0.00 125,100.18 -5.88

0.00 155,212.00 6.87

0.00 688,070.68

0.00 1,028.20 11.11

0.00 26,234.50 334.78

0.00 0.00 2.94

0.00 240.00 60.00

0.00 1,400.00 -12.50

0.00 355,700.00 0.00

0.00 1,520.00 0.00

0.00 12,954.00 4.17

0.00 67,900.00 -4.11

0.00 3,800.00 -13.04

0.00 2,730.00 8.00

0.00 1,840.00 -24.00

0.00 475,346.70

0.00 381,408.20 26.67

0.00 381,408.20

0.00 0.00 100.00

0.00 0.00

0.00 354,000.00 26.67     ค่าขายแบบแปลน 0.00 75,000.00 % 95,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 5,000.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคอืน่ ๆ 0.00 0.00 % 5,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สิน 0.00 300,000.00 380,000.00

     ดอกเบี้ย 0.00 300,000.00 % 380,000.00

หมวดรายได้จากทรพัย์สิน

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต 0.00 441,850.00 463,740.00

     ค่าใบอนุญาตอืน่ๆ 0.00 2,500.00 % 1,900.00

     ค่าใบอนุญาตเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 2,500.00 % 2,700.00

     ค่าใบอนุญาตจดัต ัง้สถานทีจ่ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสม

อาหารในครวั หรือพ้ืนทีใ่ด ซึง่มีพ้ืนทีเ่กนิ 200 ตารางเมตร
0.00 4,600.00 % 4,000.00

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักจิการทีเ่ป็นอนัตราย

ต่อสขุภาพ
0.00 73,000.00 % 70,000.00

     ค่าปรบัการผดิสญัญา 0.00 12,000.00 % 12,500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน่ ๆ 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมก าจดัขยะมูลฝอย 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพาณิชย์ 0.00 1,600.00 % 1,400.00

     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ตดิต ัง้แผ่นประกาศหรือแผ่นปลวิ

เพือ่การโฆษณา
0.00 150.00 % 240.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 340,000.00 % 350,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 0.00 4,600.00 % 20,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญาตการพนนั 0.00 900.00 % 1,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนุญาต

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 694,000.00 622,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 131,000.00 % 140,000.00

     ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 0.00 119,000.00 % 112,000.00

     ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 0.00 444,000.00 % 370,000.00

หมวดภาษีอากร

รายรบัจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

อ าเภอ ก าแพงแสน  จงัหวดันครปฐม
 

หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายรบั
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบรหิารสว่นต าบลสระสีม่มุ
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0.00 4,032.00 400.00

0.00 358,032.00

0.00 15,600.00 150.00

0.00 15,600.00

0.00 1,102,376.67 100.00

0.00 7,728,213.42 -7.38

0.00 6,417,039.79 1.56

0.00 0.00 -100.00

0.00 2,006,018.06 -3.12

0.00 4,316,125.41 20.21

0.00 106,917.00 64.18

0.00 43,913.59 -13.73

0.00 79,636.63 -14.53

0.00 4,012,283.43 -3.26

0.00 4,612.00 900.00

0.00
25,817,136.0

0

0.00 7,492,403.00 0.91

0.00 7,492,403.00

0.00
35,227,996.5

8
รวมทุกหมวด 0.00 49,500,000.00 50,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป 0.00 22,000,000.00 22,200,000.00

     เงนิอดุหนุนท ั่วไป ส าหรบัด าเนินการตามอ านาจหน้าทีแ่ละ

ภารกจิถา่ยโอนเลือกท า
0.00 22,000,000.00 % 22,200,000.00

หมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป

รวมหมวดภาษีจดัสรร 0.00 25,984,150.00 26,719,260.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น ้าบาดาล 0.00 500.00 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธแิละนิตกิรรมตามประมวล

กฎหมายทีด่นิ
0.00 4,445,000.00 % 4,300,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 117,000.00 % 100,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 51,000.00 % 44,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ 0.00 67,000.00 % 110,000.00

     ภาษีสรรพสามติ 0.00 3,637,000.00 % 4,372,000.00

     ภาษีสรุา 0.00 2,167,650.00 % 2,100,000.00

     ภาษีธุรกจิเฉพาะ 0.00 474,000.00 % 0.00

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 0.00 6,400,000.00 % 6,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิม่ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 0.00 8,625,000.00 % 7,988,260.00

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และลอ้เลือ่น 0.00 0.00 % 1,200,000.00

หมวดภาษีจดัสรร

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 4,000.00 10,000.00

     ค่าขายทอดตลาดทรพัย์สนิ 0.00 4,000.00 % 10,000.00

หมวดรายได้จากทุน

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 76,000.00 100,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 0.00 1,000.00 % 5,000.00



ปี 2558 ปี 2559

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 6.98 %

0.00 0.00

0.00 0.00 19.01 %

0.00 0.00 -12.66 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 5.76 %

0.00 0.00 -11.11 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 9.72 %
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
0.00 546,850.00 600,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 4,522,870.00 5,055,040

รวมงบบุคลากร 0.00 9,459,230.00 10,286,200

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 1,689,630.00 1,786,900

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 108,000.00 96,000

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 0.00 123,660.00 108,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 0.00 168,000.00 168,000

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 0.00 2,433,580.00 2,896,140

เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่
0.00 4,222,360.00 4,517,160

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 0.00 4,936,360.00 5,231,160

เงนิค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก 0.00 45,600.00 45,600

เงนิค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษา

นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
0.00 90,720.00 90,720

เงนิเดือนนายก/รองนายก 0.00 532,080.00 532,080

เงนิค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง

นายก/รองนายก
0.00 45,600.00 45,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

หน้า : 1/1

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบรหิารสว่นต าบลสระสีม่มุ

แผนงานบริหารงานท ั่วไป

งานบริหารท ั่วไป

รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2557 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

อ าเภอก าแพงแสน    จงัหวดันครปฐม



หน้า : 1/1

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 7.14 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 9,900 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -9.09 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -28.57 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %ค่าไฟฟ้า 0.00 576,000.00 576,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 586,000.00 576,000

ค่าสาธารณูปโภค

วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0.00 5,000.00 5,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0.00 60,000.00 60,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 35,000.00 25,000

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 0.00 400,000.00 400,000

วสัดุส านกังาน 0.00 50,000.00 50,000

วสัดุงานบ้านงานครวั 0.00 36,000.00 36,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 661,000.00 690,000

ค่าวสัดุ

โครงการอบรม สมัมนาหรือ

ศกึษาดูงานนอกสถานที่
0.00 50,000.00 50,000

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 0.00 220,000.00 200,000

ค่าใช้จา่ยในการเลือกต ัง้ 0.00 1,000.00 100,000

ค่าสนิไหมทดแทน 0.00 5,000.00 5,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไป

ราชการ
0.00 150,000.00 100,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร 0.00 200,000.00 200,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 0.00 35,000.00 35,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 707,850.00 764,000

ค่าใช้สอย

ค่าเช่าบ้าน 0.00 112,000.00 120,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 0.00 34,000.00 34,000

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ
0.00 15,000.00 10,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.72 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %
จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ 

หรือชนิด LED ขาวด า (18 
0.00 0.00 6,600

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส าหรบังานประมวลผล แบบที ่
0.00 0.00 44,000

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

โน๊ตบุก๊ ส าหรบังานประมวลผล
0.00 0.00 21,000

จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิีเดีย

โปรเจคเตอร์
0.00 0.00 24,000

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด

 1 ตนั ปรมิาตรกระบอกสบูไม่
0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือโพเดียมสแตนเลส 0.00 24,000.00 0

ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่

จดัซ้ือถงัน ้าแบบสเตนเลสและ

ปั๊มน ้าพรอ้มอปุกรณ์
0.00 0.00 41,700

จดัซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม 0.00 0.00 10,000

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ แบบ

แยกสว่น
0.00 0.00 202,000

จดัซ้ือโตะ๊หมูบู่ชา 0.00 15,000.00 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

จดัซ้ือเกา้อี้ท างาน 0.00 0.00 2,500

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 664,260.00 664,500

รวมงบด าเนินงาน 0.00 2,619,110.00 2,694,500

ค่าบรกิารโทรศพัท์ 0.00 33,260.00 33,500

ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 0.00 35,000.00 35,000

ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 0.00 20,000.00 20,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00 -52.68 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 42.2 %

0.00 0.00 -50 %

0.00 0.00 -30 %

0.00 0.00 5.66 %

0.00 0.00 25.76 %

0.00 0.00 50 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -33.16 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %ค่าเช่าบ้าน 0.00 108,000.00 108,000

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
0.00 149,600.00 100,000

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ
0.00 5,000.00 5,000

งบด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 2,112,474.92 2,687,160

รวมงบบุคลากร 0.00 2,112,474.92 2,687,160

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 719,240.00 904,500

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 64,000.00 96,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 0.00 60,000.00 42,000

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 0.00 196,080.00 207,180

เงนิเดือนพนกังาน 0.00 977,154.92 1,389,480

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 0.00 96,000.00 48,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

รวมงานบริหารท ั่วไป 0.00 12,242,440.00 13,407,500

งานบริหารงานคลงั

รวมเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 10,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 10,000.00 10,000

เงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่
0.00 10,000.00 10,000

รวมงบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000

งบเงินอุดหนุน

รายจา่ยอืน่ 0.00 20,000.00 20,000

รวมรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000

งบรายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่น

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 134,100.00 396,800

รวมงบลงทุน 0.00 134,100.00 396,800

ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 95,100.00 45,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 5.26 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -4.76 %

0.00 0.00 -30.69 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %
จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/
0.00 0.00 6,600

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ ชนิด Dot 

Matrix Prnter แบบแครส่ ัน้
0.00 22,000.00 0

จดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บาน 0.00 0.00 22,000

จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร ชนิด 

2 บาน
0.00 0.00 0

ครุภณัฑ์ส านกังาน

จดัซ้ือเกา้อี้ท างาน 0.00 6,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าสาธารณูปโภค 0.00 15,000.00 15,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 937,100.00 758,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบรกิารไปรษณีย์ 0.00 15,000.00 15,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0.00 101,000.00 70,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 164,000.00 130,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 0.00 63,000.00 60,000

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 0.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 465,500.00 370,000

ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไป

ราชการ
0.00 30,000.00 30,000

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรพัย์สนิ
0.00 300,000.00 200,000

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร 0.00 85,500.00 90,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

รวมค่าตอบแทน 0.00 292,600.00 243,000

ค่าใช้สอย

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 0.00 30,000.00 30,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.23 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 32.24 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0.96 %

0.00 0.00 0 %เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 108,000.00 108,000

เงนิประจ าต าแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 920,430.00 929,300

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

เงนิเดือนพนกังาน 0.00 569,060.00 752,520

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา

งบบุคลากร

รวมแผนงานการรกัษาความสงบภายใน 0.00 76,860.00 72,000

แผนงานการศึกษา

รวมงบด าเนินงาน 0.00 76,860.00 72,000

รวมงานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการรกัษาความ

สงบภายใน
0.00 76,860.00 72,000

โครงการสรา้งความสมานฉนัท์

ในชุมชน
0.00 15,000.00 10,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 76,860.00 72,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

โครงการป้องกนัและลด

อบุตัเิหตุทางถนน
0.00 61,860.00 62,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการรกัษาความสงบ

ภายใน

รวมงานบริหารงานคลงั 0.00 3,077,574.92 3,476,760

รวมแผนงานบริหารงานท ั่วไป 0.00 15,320,014.92 16,884,260

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 28,000.00 31,600

รวมงบลงทุน 0.00 28,000.00 31,600

จดัซ้ือจอภาพแบบ LCD หรือ 

LED ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิว้
0.00 0.00 3,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -9.5 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -3.03 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -54.92 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 42.86 %

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาติ 0.00 70,000.00 100,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัการศึกษา 0.00 2,109,990.00 2,259,360

งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา

รวมค่าวสัดุ 0.00 100,000.00 100,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 470,500.00 427,540

วสัดุงานบ้านงานครวั 0.00 30,000.00 30,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0.00 30,000.00 30,000

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 0.00 40,000.00 40,000

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 0.00 50,000.00 22,540

รวมค่าใช้สอย 0.00 245,000.00 212,540

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไป

ราชการ
0.00 30,000.00 30,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร 0.00 165,000.00 160,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 0.00 5,000.00 5,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 125,500.00 115,000

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ
0.00 5,000.00 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 5,000.00 5,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
0.00 110,500.00 100,000

รวมงบบุคลากร 0.00 1,639,490.00 1,831,820

งบด าเนินงาน

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 1,639,490.00 1,831,820



หน้า : 1/1

0.00 0.00 15.44 %

0.00 0.00

0.00 0.00 14.71 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 7.4 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 58.73 %

ค่าวสัดุ

วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0.00 63,000.00 100,000

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานการศึกษา 0.00 6,239,630.00 6,335,720

แผนงานสาธารณสุข

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 2,026,000.00 2,176,000

รวมงานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 0.00 4,129,640.00 4,076,360

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 2,026,000.00 2,176,000

รวมเงินอุดหนุน 0.00 2,026,000.00 2,176,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 0.00 490,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 490,000.00 26,000

ค่ากอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งร ัว้ศูนย์พฒันา

เด็กเล็กบ้านเสอือดี่าง
0.00 490,000.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 26,000

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิง่ ระบบ

ดจิติอล
0.00 0.00 18,000

ครุภณัฑ์ส านกังาน

จดัซ้ือพดัลมชนิดตดิผนงั 0.00 0.00 8,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวสัดุ 0.00 1,046,240.00 1,200,160

รวมงบด าเนินงาน 0.00 1,613,640.00 1,874,360

ค่าวสัดุ

ค่าอาหารเสรมิ (นม) 0.00 1,046,240.00 1,200,160

โครงการสนบัสนุนค่าใช้จา่ย

การบรหิารสถานศกึษา
0.00 497,400.00 574,200

รวมค่าใช้สอย 0.00 567,400.00 674,200



หน้า : 1/1

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 50.38 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 1.15 %

0.00 0.00 2.83 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -32.81 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 34.48 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -50.74 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -25.93 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

ค่าวสัดุ

วสัดุส านกังาน 0.00 40,000.00 40,000

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 0.00 135,000.00 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 561,000.00 320,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

ค่าใช้จา่ยในการเดนิทางไป

ราชการ
0.00 20,000.00 20,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ด้มาซึง่บรกิาร 0.00 406,000.00 200,000

เงนิช่วยเหลือการศกึษาบุตร 0.00 10,000.00 20,000

รวมค่าตอบแทน 0.00 256,840.00 238,000

ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา

ราชการ
0.00 40,000.00 40,000

ค่าเช่าบ้าน 0.00 58,000.00 78,000

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น

ประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่น
0.00 148,840.00 100,000

รวมงบบุคลากร 0.00 1,930,330.00 2,212,020

งบด าเนินงาน

เงนิเพิม่ต่าง ๆของพนกังานจา้ง 0.00 163,380.00 168,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 1,930,330.00 2,212,020

เงนิประจ าต าแหน่ง 0.00 42,000.00 42,000

ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 0.00 1,177,780.00 1,191,300

เงนิเดือนพนกังาน 0.00 523,170.00 786,720

เงนิเพิม่ต่าง ๆ ของพนกังาน 0.00 24,000.00 24,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน

รวมงานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 0.00 63,000.00 100,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0.00 63,000.00 100,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 63,000.00 100,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 63,000.00 100,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -4.76 %

0.00 0.00 -29.58 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานบริหารท ั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 0.00 3,258,070.00 3,042,620

งานไฟฟ้าถนน

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 0.00 188,000.00 0

รวมงบลงทุน 0.00 238,900.00 27,600

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรบัปรุงต่อเตมิอาคาร

เก็บเครือ่งครวั
0.00 188,000.00 0

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 50,900.00 27,600

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือ

ชนิด LED ขาวด า (18 หน้า/
0.00 0.00 3,300

ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 0.00 10,000.00 20,000

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ 

(Inkjet Printer) ส าหรบั
0.00 7,900.00 0

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ

พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink 
0.00 0.00 4,300

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ 

ส าหรบังานประมวลผล
0.00 21,000.00 0

ครุภณัฑ์กอ่สรา้ง

จดัซ้ือเลีอ่ยยนต์ 0.00 12,000.00 0

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

รวมค่าวสัดุ 0.00 271,000.00 245,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 1,088,840.00 803,000

วสัดุยานพาหนะและขนสง่ 0.00 71,000.00 50,000

วสัดุคอมพวิเตอร์ 0.00 45,000.00 45,000

วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 0.00 10,000.00 10,000

วสัดุกอ่สรา้ง 0.00 105,000.00 100,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00 217.46 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %
โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่15
0.00 162,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายบรเิวณบ้าน

นายคเชน 

0.00 0.00 200,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สายบ้านนางหอ่ 

สระทองแกน่ ถงึบ้านนายส ารวย

0.00 0.00 127,300

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สาย ซอยบ้านนาย

แจง้  ยอดมณี   บ้านโคกโก - 

0.00 0.00 202,000

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก สาย บรเิวณหลงั

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ถงึ

0.00 0.00 200,000

โครงการต่อเตมิอาคาร

อเนกประสงค์ หมูท่ี ่14
0.00 0.00 0

ค่ากอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค

โครงการกอ่สรา้งศาลา

อเนกประสงค์  บ้านไผ่คอย  

หมูท่ี ่ 3

0.00 0.00 249,000

โครงการกอ่สรา้งอาคาร

อเนกประสงค์  หน้าทีท่ าการ

องค์การบรหิารสว่นต าบลสระสี่

0.00 0.00 1,400,000

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง

อาคารต่าง ๆ

จดัซ้ือกลอ้งวดัมุม 0.00 0.00 110,000

รวมค่าครุภณัฑ์ 0.00 0.00 110,000

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส ารวจ

รวมงบด าเนินงาน 0.00 31,500.00 100,000

งบลงทุน

ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม 0.00 31,500.00 100,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 31,500.00 100,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่10
0.00 497,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่11
0.00 237,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต สาย

บรเิวณบ้านนางสาวนงนุช แสง

0.00 0.00 254,000

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต สาย

บรเิวณบ้านนายสทุน อบมาลี 

0.00 0.00 200,000

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สาย

บรเิวณจากบ้าน

0.00 0.00 200,000

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สายบ้าน

เสอือดี่าง หมูท่ี ่6 บ้านเจรญิสขุ

0.00 0.00 400,000

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สายจาก

บ้าน 

0.00 0.00 200,000

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สาย

เชือ่มสายโคกม่วง ถงึบ้าน

0.00 0.00 200,000

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แบบผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีต หมูท่ี ่11

0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แบบผวิจราจรแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีต หมูท่ี ่8

0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่23
0.00 348,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่3
0.00 498,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก หมูท่ี ่20
0.00 380,000.00 0



หน้า : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

โครงการกอ่สรา้งหอถงัประปา

หมูบ่้าน หมูท่ี ่8
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งหอถงัเหล็ก

เก็บน ้า  บ้านไผ่ทอง  หมูท่ี ่ 22
0.00 0.00 231,000

โครงการกอ่สรา้งหอถงัประปา

หมูบ่้าน หมูท่ี ่13
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งหอถงัประปา

หมูบ่้าน หมูท่ี ่16
0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลุก

บดอดั หมูท่ี ่24
0.00 338,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งหอกระจาย

ข่าวประจ าหมูบ่้าน  บ้านดอน

เล็ก  หมูท่ี ่ 20

0.00 0.00 206,000

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่9 

เืืื่ชือ่มต่อหมูท่ี ่20

0.00 0.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนหนิคลุก

บดอดั หมูท่ี ่17
0.00 161,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่5
0.00 258,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่7 

(ต่อจากถนนลาดยางฯ เดมิ 

0.00 432,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่19
0.00 258,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี่ ่2
0.00 301,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่16
0.00 381,000.00 0

โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยาง

แอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมูท่ี ่18
0.00 0.00 0



หน้า : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายบ้านนายเฉ่ือย  ภริมย์

หวาด เลียบคลองสง่ระบายน ้า 

0.00 46,800.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายซอยหอถงัประปาหมูบ่้าน 

บ้านหนองคนัรวก หมูท่ี ่21

0.00 24,100.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายบรเิวณบ้านนายเอีย่ม  

ลว้นโค - เชือ่มต าบลไผ่หชู้าง 

0.00 47,800.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายซอยบ้านนายพพิฒัน์  รืน่

นุสาร หมูท่ี ่23

0.00 46,200.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายซอยศาลเจา้ บ้านไผ่

สงคราม หมูท่ี ่4

0.00 47,200.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายซอยบ่อกุง้นายทนิ สระ

ทองอ ั๋น หมูท่ี ่22

0.00 47,200.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายซอยบ้านนางเล็ก  มูล

ทองค า  บ้านโคกโก-โคกแย ้

0.00 46,800.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

  สายภายในหมูบ่้าน  จ านวน 2

 สาย  บ้านหนองมะเกลือ หมูท่ี ่

0.00 0.00 191,100

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

  สายภายในหมูบ่้าน  จ านวน 3

 สาย  บ้านดอนแฉลบ หมูท่ี ่ 18

0.00 0.00 118,800

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

  สายบ้านนายเรียน  ทองบ่อ

มะกรูด – เชือ่ม 

0.00 0.00 71,600

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

  สายภายในหมูบ่้าน  จ านวน 2

 สาย  บ้านโคก  หมูท่ี ่ 2

0.00 0.00 118,600

โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด

 6 นิว้ พรอ้มตดิต ัง้ซมัเมร์ิส 

หมูท่ี ่13

0.00 258,000.00 0

โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด

 6 นิว้ พรอ้มตดิต ัง้ซมัเมร์ิส 

หมูท่ี ่22

0.00 258,000.00 0



หน้า : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านหนองมะเกลือ หมูท่ี ่7

0.00 47,100.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านหนองระแหง หมูท่ี ่10

0.00 47,700.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านหนองพงัพวย หมูท่ี ่15

0.00 47,100.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านหนองโพธิ ์หมูท่ี ่16

0.00 46,700.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านเสอือดี่าง หมูท่ี ่6

0.00 47,500.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านหนองพงกลาง หมูท่ี ่

0.00 47,500.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านฝั่งคลอง หมูท่ี ่17

0.00 46,900.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านสระ หมูท่ี ่1

0.00 48,000.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านไผ่คอย หมูท่ี ่3

0.00 47,500.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านไผ่โทน หมูท่ี ่5

0.00 47,200.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านดอนแฉลบ หมูท่ี ่18

0.00 47,700.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายภายในหมูบ่้าน จ านวน 2 

สาย บ้านดอนเล็ก หมูท่ี ่20

0.00 47,500.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายบ้านนายวรวุฒ ิ สระทอง

อยู่ เชือ่มถนน 

0.00 47,700.00 0



หน้า : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการซ่อมสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนก

รีต หมูท่ี ่4

0.00 420,600.00 0

โครงการซ่อมสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนก

รีต หมูท่ี ่18

0.00 0.00 0

โครงการซ่อมสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนก

รีต หมูท่ี ่23

0.00 0.00 0

โครงการซ่อมสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนก

รีต หมูท่ี ่12

0.00 225,000.00 0

โครงการซ่อมสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนก

รีต หมูท่ี ่14

0.00 244,400.00 0

โครงการซ่อมสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนก

รีต  สายบรเิวณบ้านนายสทิธิ ์

0.00 0.00 171,000

โครงการซ่อมสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนก

รีต หมูท่ี ่1

0.00 167,000.00 0

โครงการซ่อมแซมลงหนิคลุก

พรอ้มปรบัเกลีย่ หมูท่ี ่18
0.00 0.00 0

โครงการซ่อมสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนก

รีต  สายบรเิวณเกาะลอย  บ้าน

0.00 0.00 72,000

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายเลียบคลองเสอือดี่าง ถงึ

คลองไผ่โทน บ้านเจรญิสขุ หมู่

0.00 125,900.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิ

คลุกบ้านโคก หมูท่ี ่2 สาย

สะพาน คสล. - จรดเขต หมูท่ี ่6

0.00 45,300.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายแยกวดัดอนเตาอฐิ-หลงัวดั

ดอนมะกอก บ้านดอนเตาอฐิ 

0.00 47,300.00 0

โครงการซ่อมแซมถนนหนิคลุก

 สายเรียบทางรถไฟ บ้าน

หนองพงใหญ ่หมูท่ี ่11

0.00 328,600.00 0



หน้า : 1/1

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 0.00 8,293,300.00 7,196,400

รวมงบลงทุน 0.00 8,293,300.00 7,306,400

โครงการวางทอ่ระบายน ้าคสล.

 หมูท่ี ่21
0.00 255,000.00 0

โครงการวางทอ่ระบายน ้าคสล.

 หมูท่ี ่6
0.00 87,000.00 0

โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล.

 หมูท่ี ่9
0.00 247,000.00 0

โครงการวางทอ่ระบายน ้าคสล.

 หมูท่ี ่18
0.00 152,000.00 0

โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล.

 หมุท่ี ่24
0.00 0.00 0

โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล.

 หมูท่ี ่8
0.00 259,000.00 0

โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล.

 บ้านหนองพงเล็ก  หมูท่ี ่12
0.00 0.00 203,000

โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล.

 บ้านหนองพงัพวย  หมูท่ี ่15
0.00 0.00 502,000

โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล.

 บ้านไผ่สงคราม  หมูท่ี ่4
0.00 0.00 208,000

โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล.

 บ้านหนองพงกลาง  หมูท่ี ่19
0.00 0.00 203,000

โครงการปรบัปรุงเสยีงตาม

สายหมูบ่้าน  บ้านดอนเตาอฐิ  

หมูท่ี ่8

0.00 0.00 210,000

โครงการวางทอ่ระบายน ้า คสล.

 บ้านดอนใหญ ่ หมูท่ี ่9
0.00 0.00 300,000

โครงการปรบัปรุงถนนพรอ้ม

ลานคอนกรีตเสรมิเหล็กหน้าที่

ท าการองค์การบรหิารสว่น

ต าบลสระสีมุ่ม

0.00 0.00 558,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 118.18 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -46.43 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุนการ

พฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิ

ความสามารถในการพฒันา

อาชีพ (กลุม่สตรี)

0.00 30,000.00 30,000

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 0.00 28,000.00 15,000

โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ

ผูส้งูอายุ
0.00 30,000.00 30,000

โครงการ อบต.สระสีมุ่ม 

สมัพนัธ์
0.00 60,000.00 60,000

โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ
0.00 325,000.00 325,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 0.00 11,768,995.08 10,599,020

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

รวมงบด าเนินงาน 0.00 68,750.00 150,000

รวมงานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 68,750.00 150,000

โครงการบรหิารจดัเก็บสิง่

ปฏกิูลมูลฝอย
0.00 68,750.00 150,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 68,750.00 150,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

งานก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบด าเนินงาน

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 117,375.08 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 0.00 8,442,175.08 7,406,400

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ 0.00 117,375.08 0

รวมเงินอุดหนุน 0.00 117,375.08 0

เงินอุดหนุน



หน้า : 1/1

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 -37.86 %

0.00 0.00 2,900 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %
โครงการปกป้องสถาบนั

พระมหากษตัรย์ิ
0.00 10,000.00 10,000

โครงการจดังานประเพณีไทย

ทรงด า
0.00 5,000.00 150,000

โครงการจดังานวนัสงกรานต์

และวนัผูส้งูอายุ
0.00 50,000.00 50,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ 0.00 420,000.00 261,000

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

รวมงานกีฬาและนนัทนาการ 0.00 52,000.00 52,000

งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น

รวมค่าวสัดุ 0.00 2,000.00 2,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 52,000.00 52,000

ค่าวสัดุ

วสัดุกีฬา 0.00 2,000.00 2,000

ค่าใช้จา่ยในการแข่งขนักีฬา 0.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 50,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

งานกีฬาและนนัทนาการ

งบด าเนินงาน

รวมแผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 473,000.00 460,000

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

รวมงบด าเนินงาน 0.00 473,000.00 460,000

รวมงานส่งเสริมและสนบัสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
0.00 473,000.00 460,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 473,000.00 460,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00

0.00 0.00

ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง

รวมงบด าเนินงาน 0.00 50,000.00 50,000

งบลงทุน

โครงการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
0.00 50,000.00 50,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 50,000.00 50,000

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

งานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้

งบด าเนินงาน

รวมงบด าเนินงาน 0.00 60,000.00 75,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0.00 60,000.00 75,000

วสัดุการเกษตร 0.00 60,000.00 60,000

รวมค่าวสัดุ 0.00 60,000.00 60,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 0.00 15,000

ค่าวสัดุ

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ

ราชการทีไ่ม่เข้าลกัษณะรายจา่ย

โครงการสง่เสรมิการผลติสนิค้า

เกษตรปลอดภยัและได้
0.00 0.00 15,000

งบด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 0.00 485,000.00 541,000

รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ

นนัทนาการ
0.00 537,000.00 593,000

รวมค่าใช้สอย 0.00 485,000.00 541,000

รวมงบด าเนินงาน 0.00 485,000.00 541,000

โครงการปรบัปรุงภูมทิศัน์

องค์การบรหิารสว่นต าบลสระสี่
0.00 0.00 70,000



หน้า : 1/1

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 9.49 %

0.00 0.00 2.75 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 21.45 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 3.33 %

0.00 0.00 2.91 %

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

รวมแผนงานงบกลาง 0.00 14,874,500.00 15,331,000

รวมทุกแผนงาน 0.00 49,500,000.00 50,500,000

รวมงบกลาง 0.00 14,874,500.00 15,331,000

รวมงบกลาง 0.00 14,874,500.00 15,331,000

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)
0.00 275,000.00 283,000

รวมงบกลาง 0.00 14,874,500.00 15,331,000

รายจา่ยตามข้อผูกพนั 0.00 180,000.00 180,000

เงนิช่วยพเิศษ 0.00 60,000.00 62,000

เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 0.00 42,000.00 42,000

ส ารองจา่ย 0.00 576,390.00 700,000

เบี้ยยงัชีพผูส้งูอายุ 0.00 10,900,000.00 11,200,000

เบี้ยยงัชีพคนพกิาร 0.00 2,600,000.00 2,600,000

งบกลาง

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม 0.00 241,110.00 264,000

งบกลาง

งบกลาง

รวมแผนงานการเกษตร 0.00 147,000.00 125,000

แผนงานงบกลาง

รวมงบลงทุน 0.00 37,000.00 0

รวมงานอนุรกัษ์แหล่งน ้าและป่าไม้ 0.00 87,000.00 50,000

โครงการขุดลอกคลองพรอ้ม

ก าจดัวชัพืช หมูท่ี ่6
0.00 37,000.00 0

รวมค่าทีด่ินและสิ่งก่อสรา้ง 0.00 37,000.00 0

ค่าบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงทีด่นิและ

สิง่กอ่สรา้ง



รวม

รวม

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

รวม

จ ำนวน

จ ำนวน

จ ำนวน

หน้ำ : 1/1

รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท ั่วไป

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

งบบุคลำกร 10,286,200 บำ

เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 5,231,160 บำ

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมท ัง้สิน้ 50,500,000 บำท จ่ำยจำกรำยได้จดัเก็บเอง  หมวดภำษีจดัสรรและหมวดเงินอุดหนุนท ั่วไป 

แยกเป็น

แผนงำนบริหำรงำนท ั่วไป

งำนบริหำรท ั่วไป 13,407,500 บำ

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่ม

อ ำเภอ ก ำแพงแสน   จงัหวดันครปฐม

เงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก/รองนำยก 45,600 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพเิศษนำยก อบต. เดือนละ 

1,900 บำทและรองนำยก อบต. จ ำนวน 2 คน เดือนละ 

950 บำท/คน (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เงนิคำ่ตอบแทนประจ ำต ำแหน่งนำยก/รองนำยก 45,600 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนประจ ำต ำแหน่ง นำยก อบต. 

เดือนละ 1,900 บำท รองนำยก อบต. จ ำนวน 2 คน 

เดือนละ 950 บำท/คน (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เงนิเดือนนำยก/รองนำยก 532,080 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดือนนำยก อบต. เดือนละ 21,120 บำท  

และรองนำยก อบต. จ ำนวน 2 คน เดือนละ 11,610 บำท/คน  

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 5,055,040 บำ

เงนิเดือนพนกังำน 2,896,140 บำ

เงนิคำ่ตอบแทนสมำชกิสภำองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4,517,160 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนให้แก่

ประธำนสภำ อบต.   เดือนละ  11,610 บำท

รองประธำนสภำ อบต   เดือนละ  9,500 บำท

สมำชกิสภำ อบต. จ ำนวน 46 คน  เดือนละ 7,560 บำท/คน

เลขำนุกำรสภำ อบต.  เดือนละ 7,560 บำท

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เงนิคำ่ตอบแทนเลขำนุกำร/ทีป่รกึษำนำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล 90,720 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดือนของเลขำนุกำรนำยก อบต. เดือนละ 7,560 บำท 

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนรำยเดือนให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล ต ำแหน่งปลดั อบต. และ

เงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำว  ให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล 

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 168,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดือนพนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

พนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี 

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 108,000 บำ
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เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของพนกังำนสว่นต ำบลต ำแหน่งผูบ้รหิำร ต ำแหน่ง 

ปลดั อบต. รองปลดั อบต. และต ำแหน่ง 

หวัหน้ำส ำนกัปลดั (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,786,900 บำ

ค่ำตอบแทน 764,000 บำ

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 600,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวพนกังำนจำ้ง

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

งบด ำเนินงำน 2,694,500 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง และเงนิปรบัปรุงคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 96,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เช่ำบ้ำนของพนกังำนสว่นต ำบล หรือของผูม้ีสทิธิต์ำมระเบียบ 

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 34,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำของพนกังำนสว่นต ำบล และพนกังำน

จำ้ง (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

คำ่เช่ำบ้ำน 120,000 บำ

 - คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรและเจำ้หน้ำทีต่ำ่ง ๆ 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง คำ่ตอบแทน อปพร. คำ่ตอบแทน

เจำ้หน้ำทีใ่นกำรเลือกต ัง้ ฯลฯ  ตลอดจนคำ่ตอบแทนอืน่ๆ ทีม่ีหนงัสอืส ั่งกำร แนวทำง

ปฏบิตัหิรือระเบียบกฎหมำยรองรบั (400,000 บำท)

  - คำ่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรำงวลัประจ ำปี) 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรำงวลัประจ ำปี) ส ำหรบั 

พนกังำนสว่นต ำบล  และพนกังำนจำ้ง  (200,000 บำท)

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 10,000 บำ

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 35,000 บำ

รำยจำ่ยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 200,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ธรรมเนียม ๆ คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื คำ่ใช้จำ่ยในกำร

ด ำเนินคดีตำมค ำพพิำกษำ คำ่ใช้จำ่ยในกำรรงัวดัตรวจสอบแนวเขตทีด่นิ

สำธำรณประโยชน์ คำ่ตกัสิง่ปฏกิลู คำ่โฆษณำและเผยแพร ่ คำ่หนงัสอื คำ่จำ้งเหมำ

บรกิำร ฯลฯ (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรพนกังำนสว่นต ำบล หรือของผูม้ีสทิธติำม

ระเบียบน้ี (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

ค่ำใช้สอย 690,000 บำ
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 - คำ่รบัรองในกำรตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร เครือ่งดืม่ คำ่

ของขวญั คำ่พมิพ์เอกสำร คำ่ใช้จำ่ยทีเ่กีย่วเนือ่งในกำรเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คำ่บรกิำร

ดว้ย และคำ่ใช้จำ่ยอืน่ ซึง่จ ำเป็นตอ้งจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองเพือ่เป็นคำ่รบัรองในกำร

ตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคลทีม่ำนิเทศ ตรวจงำน หรือเยีย่มชมหรือทศันศกึษำดูงำน 

และเจำ้หน้ำทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล (20,000 บำท) 

  - คำ่เล้ียงรบัรองในกำรประชุมสภำทอ้งถิน่หรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำร 

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำร คำ่เครือ่งดืม่เล้ียงรบัรองในกำรประชุมสภำทอ้งถิน่ หรือ

คณะกรรมกำร หรือคณะอนุกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแตง่ต ัง้ตำมระเบียบกฎหมำย หรือ

หนงัสอืส ั่งกำรของกระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุมระหวำ่งองค์กรปกครองสว่น

ทอ้งถิน่กบัองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรือองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่กบัรฐัวสิำหกจิ

หรือเอกชน หรือตรวจงำน อบต.(15,000 บำท)  

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรเลือกต ัง้ ส ำหรบักำรเลือกต ัง้ท ัว่ไปหรือกำรเลือกต ัง้ซ่อมของ 

อบต. และกำรประชำสมัพนัธ์ กำรณรงค์ หรือกำรให้ขอ้มูลขำ่วสำรแกป่ระชำชนให้

ทรำบถงึสทิธแิละหน้ำทีแ่ละกำรมีสว่นรว่มทำงกำรเมือง ในกำรเลือกต ัง้สภำ

ผูแ้ทนรำษฎร และหรือสมำชกิวุฒสิภำ  (ส ำนกังำนปลดั อบต.)
คำ่สนิไหมทดแทน 5,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 

เช่น คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เช่ำทีพ่กั คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่

ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบนิ คำ่ลงทะเบียนตำ่ง ๆ ฯลฯ  

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)
คำ่ใช้จำ่ยในกำรเลือกต ัง้ 100,000 บำ

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 100,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกต ิ เช่น 

รถยนต์สว่นกลำง เครือ่งถำ่ยเอกสำร เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งปรบัอำกำศ  อำคำร

ตำ่ง ๆ ฯลฯ(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

ค่ำวสัดุ 576,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรฝึกอบรม สมัมนำหรือศกึษำดูงำนนอกสถำนทีภ่ำยในประเทศ

ของคณะผูบ้รหิำร สมำชกิสภำ อบต. พนกังำนสว่นต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำน

จำ้ง เช่น คำ่วทิยำกร คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ ฯลฯ  (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม 200,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สนิไหมทดแทนอนัเกดิจำกรถทีใ่ช้ในกจิกำร อบต.หรือกำรปฏบิตัหิน้ำที่

อืน่ของ อบต. ทีก่อ่ให้เกดิควำมเสยีหำย  

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

โครงกำรอบรม สมัมนำหรือศกึษำดูงำนนอกสถำนที่ 50,000 บำ

วสัดุยำนพำหนะและขนสง่ 25,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุอปุกรณ์เกีย่วกบัยำนพำหนะและขนสง่ เช่น ยำงนอก ยำงใน 

แบตเตอร์รี ่น ้ำมนัเบรค หวัเทยีน ฯลฯ  (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

วสัดุงำนบ้ำนงำนครวั 36,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุงำนบ้ำนงำนครวั เช่น ไม้กวำด ผงซกัฟอก น ้ำยำลำ้งห้องน ้ำ ฯลฯ  

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

วสัดุส ำนกังำน 50,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุทีใ่ช้ในกำรปฏบิตังิำน  เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ธงชำต ิตรำยำง 

น ้ำดืม่ส ำหรบับรกิำรประชำชน ฯลฯ (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 400,000 บำ
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วสัดุคอมพวิเตอร์ 60,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อปุกรณ์คอมพวิเตอร์ เช่น อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล ตลบัหมกึส ำหรบั

เครือ่งพมิพ์เลเซอร์ แป้นพมิพ์ เมมโมรีช่ปิ แผน่ดสิก์ แผน่กรองแสง ฯลฯ  (ส ำนกังำน

ปลดั อบต.)

วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 5,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ ถำ่นใสก่ลอ้งถำ่ยรูป กระดำษพมิพ์ภำพ เมมโมรีก่ำร์ด รูปสหีรือขำวด ำที่

ไดจ้ำกกำรลำ้ง อดั ขยำย ฯลฯ  (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ตำ่ง ๆ เช่น น ้ำมนั เบนซิน น ้ำมนัดีเซล 

น ้ำมนัเครือ่ง น ้ำมนัจำรบ ีฯลฯ   (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่น ้ำประปำในส ำนกังำน  ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก ในทีส่ำธำรณะ ฯลฯ 

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

คำ่บรกิำรโทรศพัท์ 33,500 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไฟฟ้ำในส ำนกังำน อบต. ศูนย์พฒันำเด็กเล็ก ระบบประปำของ อบต. 

ในทีส่ำธำรณะ หรืองำนของ อบต.ฯลฯ

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

คำ่น ้ำประปำ คำ่น ้ำบำดำล 20,000 บำ

ค่ำสำธำรณูปโภค 664,500 บำ

คำ่ไฟฟ้ำ 576,000 บำ

ค่ำครุภณัฑ์ 396,800 บำ

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่โทรสำร คำ่ใช้จำ่ยเกีย่วกบักำรใช้ระบบอนิเทอร์เน็ตกำร์ด รวมถงึ

อนิเทอร์เน็ตกำร์ดและคำ่สอืสำรอืน่ ๆ เช่น คำ่เคเบิล้ทวีี คำ่ดำวเทยีม รวมถงึคำ่ใช้จำ่ย

เพือ่ให้ไดใ้ช้บรกิำรดงักลำ่วและคำ่ใช้จำ่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบักำรใช้บรกิำร ฯลฯ  

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)
งบลงทุน 396,800 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ใช้บรกิำรโทรศพัท์พ้ืนฐำน คำ่โทรศพัท์เคลือ่นที ่และคำ่ใช้จำ่ยทีเ่กดิขึน้

เกีย่วกบักำรใช้บรกิำร เช่น คำ่เช่ำเลขหมำยโทรศทัพ์ คำ่บ ำรุงรกัษำสำย ฯลฯ

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

คำ่บรกิำรสือ่สำรและโทรคมนำคม 35,000 บำ

จดัซ้ือถงัน ้ำแบบสเตนเลสและปั๊มน ้ำพรอ้มอปุกรณ์ 41,700 บำ
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือถงัน ้ำแบบสเตนเลสและปั๊มน ้ำพรอ้มอปุกรณ์ดงัน้ี

- ถงัน ้ำสเตนเลส ขนำดควำมจุ 2,500 ลติร  จ ำนวน 1 ใบ รำคำ 21,000 บำท 

(รำยละเอยีดคุณลกัษณะเฉพำะตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกั

งบประมำณ ฉบบัปจัจุบนั) 

- ชุดลูกลอยถงัน ้ำประปำ 1 ชุด รำคำ 1,700 บำท

- ปั๊มน ้ำแบบหอยโขง่ มอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดไม่น้อยกวำ่ 1 แรงม้ำ ขนำดทอ่สง่น ้ำไม่

น้อยกวำ่ 1 นิว้ อปุกรณ์ครบชุดพรอ้มตดิต ัง้พรอ้มใช้งำน จ ำนวน 1 เครือ่ง รำคำ 

10,000 บำท

- ตูค้อนโทรลไฟฟ้ำ ประกอบดว้ย เบรคเกอร์ แมคเนตรกิ โอเวอร์โหลด มี V/A พรอ้ม

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น 202,000 บำ
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งปรบัอำกำศ แบบแยกสว่น ชนิดแขวน (มีระบบฟอก

อำกำศ) ขนำด 26,000 บีทยี ูจ ำนวน 4 เครือ่ง ๆ ละ 36,200 บำท และขนำด 

18,000 บีทยี ูจ ำนวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 28,600 บำท คุณลกัษณะเฉพำะตำมบญัชีรำคำ

มำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกังบประมำณ ฉบบัปจัจุบนั (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

จดัซ้ือเกำ้อีท้ ำงำน 2,500 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเกำ้อีท้ ำงำน แบบบุนวม ขำโคเมียม หมุนได ้360 องศำ ขนำด

กวำ้ง 63 ซ.ม. x ลกึ 74 ซ.ม. x สงู 98 ซ.ม.

จ ำนวน 1 ตวั (ส ำนกังำนปลดั อบต.)
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร์ ระดบั XGA 

ขนำด 2,500 ANSI Lumens จ ำนวน 1 เครือ่ง คุณลกัษณะเฉพำะ

ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกังบประมำณ ฉบบัปจัจุบนั

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร์ 24,000 บำ

จดัซ้ือพดัลมอตุสำหกรรม 10,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือพดัลมอตุสำหกรรม ขนำดใบพดั 25 นิว้ แบบสำมขำ ปรบัแรงลม

ได ้3 ระดบั ปรบัสำ่ยได ้แรงดนัไฟฟ้ำ 220 v. ไดร้บัมำตรฐำน มอก. จ ำนวน 4 

เครือ่ง ๆ ละ 2,500 บำท (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี 6,600 บำ
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี 

จ ำนวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 3,300 บำท คุณลกัษณะพ้ืนฐำน ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

คุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ฉบบัปจัจุบนั 

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล 21,000 บำ
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ ส ำหรบังำนประมวลผล   จ ำนวน 1 

เครือ่ง คุณลกัษณะพ้ืนฐำน ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัปจัจุบนั (ส ำนกังำนปลดั 

อบต.)

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล แบบที ่1 (จอขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิว้) 44,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ ส ำหรบังำนประมวลผล 

แบบที ่1 (จอขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิว้) จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 22,000

บำท คุณลกัษณะพ้ืนฐำน ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะ

พ้ืนฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ

สงัคม ฉบบัปจัจุบนั (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

รำยจำ่ยอืน่ 20,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำองค์กรหรือสถำบนัภำยนอกให้ประเมนิควำมพงึพอใจและ

คำ่ใช้จำ่ยอืน่ทีจ่ ำเป็น  (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

งบรำยจ่ำยอืน่ 20,000 บำ

รำยจ่ำยอืน่ 20,000 บำ

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 45,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์ขนำดใหญ ่เช่น รถยนต์

สว่นกลำง ฯลฯ  (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

งำนบริหำรงำนคลงั 3,476,760 บำ

งบบุคลำกร 2,687,160 บำ

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 10,000 บำ

เพือ่อดุหนุน อบต.ทุง่ลูกนก  ตำมโครงกำรบรหิำรจดักำรศูนย์ขอ้มูลขำ่วสำรกำรจดัซ้ือ

จดัจำ้งระดบัอ ำเภอ (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

งบเงินอุดหนุน 10,000 บำ

เงินอุดหนุน 10,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดือนพนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

พนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี 

 (กองคลงั)

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 48,000 บำ

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,687,160 บำ

เงนิเดือนพนกังำน 1,389,480 บำ
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เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำว   ให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล   (กองคลงั)

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง และเงนิปรบัปรุงคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง  

(สว่นกำรคลงั)

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 96,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ   (กองคลงั)

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 904,500 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งหวัหน้ำสว่นกำรคลงั  (กองคลงั)

คำ่จำ้งลูกจำ้งประจ ำ 207,180 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรำงวลัประจ ำปี) ส ำหรบั 

พนกังำนสว่นต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้ง   (กองคลงั)

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำ

ค่ำตอบแทน 243,000 บำ

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 100,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ครองชีพช ั่วครำวของพนกังำนจำ้ง   (กองคลงั)

งบด ำเนินงำน 758,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรพนกังำนสว่นต ำบล ลูกจำ้งประจ ำหรือของผูม้ี

สทิธติำมระเบียบ (กองคลงั)

ค่ำใช้สอย 370,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เช่ำบ้ำนของพนกังำนสว่นต ำบล หรือของผูม้ีสทิธติำมระเบียบ  (กอง

คลงั)

เงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 30,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำของพนกังำนสว่นต ำบล ลูกจำ้งประจ ำ 

และพนกังำนจำ้ง  (กองคลงั)

คำ่เช่ำบ้ำน 108,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 

เช่น คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เช่ำทีพ่กั คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่

ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบนิ คำ่ลงทะเบียนตำ่ง ๆ ฯลฯ (กอง

คลงั)

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำ

รำยจำ่ยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 90,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ธรรมเนียมตำ่ง ๆ คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื  คำ่โฆษณำและ

เผยแพร ่ ประชำสมัพนัธ์ให้ควำมรูเ้กีย่วกบัภำษี คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่ง ๆ  ฯลฯ  (กอง

คลงั)
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โครงกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรพัย์สนิ 200,000 บำ

วสัดุส ำนกังำน 60,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุส ำนกังำน เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ดนิสอ ฯลฯ  (กองคลงั)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกต ิ (กอง

คลงั)

ค่ำวสัดุ 130,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ตำมโครงกำรจดัท ำแผนทีภ่ำษีและทะเบียนทรพัย์สนิ  (กอง

คลงั)

คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม 50,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ไปรษณีย์ คำ่ธนำณตั ิคำ่ดวงตรำไปรษณีย์ คำ่ธรรมเนียมกำรโอนเงนิใน

ระบบบรหิำรกำรเงนิกำรคลงัภำครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  (กองคลงั)

งบลงทุน 31,600 บำ

ค่ำสำธำรณูปโภค 15,000 บำ

คำ่บรกิำรไปรษณีย์ 15,000 บำ

วสัดุคอมพวิเตอร์ 70,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล ตลบัหมกึเครือ่งพมิพ์ส ี

ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ แป้นพมิพ์ ฯลฯ (กองคลงั)

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี 6,600 บำ

จดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บำน 22,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บำน จ ำนวน 4 ตู ้ๆ ละ 5,500 บำท คุณลกัษณะเฉพำะ

ตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของส ำนกังบประมำณ ฉบบัปจัจุบนั (กองคลงั)

ค่ำครุภณัฑ์ 31,600 บำ

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

งบด ำเนินงำน 72,000 บำ

ค่ำใช้สอย 72,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือจอภำพแบบ LCD หรือ LED ขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิว้ 

คุณลกัษณะพ้ืนฐำน ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์

คอมพวิเตอร์ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัปจัจุบนั (กองคลงั)

แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรรกัษำควำมสงบภำยใน 72,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี 

จ ำนวน 2 เครือ่ง ๆ ละ 3,300 บำท คุณลกัษณะพ้ืนฐำน ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและ

คุณลกัษณะพ้ืนฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

ฉบบัปจัจุบนั (กองคลงั)
จดัซ้ือจอภำพแบบ LCD หรือ LED ขนำดไม่น้อยกวำ่ 19 นิว้ 3,000 บำ

เป็นเป็นคำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทำงถนน เช่น คำ่ป้ำยไวนิล ฯลฯ 

(ส ำนกังำนปลดั อบต.)

โครงกำรสรำ้งควำมสมำนฉนัท์ในชุมชน 10,000 บำ

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรป้องกนัและลดอบุตัเิหตุทำงถนน 62,000 บำ
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เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรสรำ้งควำมสมำนฉนัท์ในชุมชน เช่น คำ่ป้ำย คำ่อำหำร 

คำ่เอกสำร ฯลฯ  (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

แผนงำนกำรศึกษำ

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบักำรศึกษำ 2,259,360 บำ

เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม  (กอง

กำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

เงนิเดือนพนกังำน 752,520 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดือนพนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

พนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี   (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

งบบุคลำกร 1,831,820 บำ

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,831,820 บำ

งบด ำเนินงำน 427,540 บำ

ค่ำตอบแทน 115,000 บำ

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 108,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวพนกังำนจำ้ง (กองกำรศกึษำ ศำสนำและ

วฒันธรรม)

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 929,300 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง และเงนิปรบัปรุงคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 

(กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

คำ่เช่ำบ้ำน 5,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เช่ำบ้ำนของพนกังำนสว่นต ำบล หรือของผูม้ีสทิธติำมระเบียบ  (กอง

กำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 5,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำนสว่นต ำบล และ

พนกังำนจำ้ง (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 100,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรำงวลัประจ ำปี) ส ำหรบั 

พนกังำนสว่นต ำบล  และพนกังำนจำ้ง  (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ธรรมเนียมและคำ่ลงทะเบียนตำ่ง ๆ คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื  

คำ่โฆษณำและเผยแพร ่ คำ่จำ้งเหมำบรกิำรตำ่ง ๆ  ฯลฯ  (กองกำรศกึษำ ศำสนำและ

วฒันธรรม)

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

ค่ำใช้สอย 212,540 บำ

รำยจำ่ยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 160,000 บำ

เงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 5,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรพนกังำนสว่นต ำบล หรือของผูม้ีสทิธติำม

ระเบียบ  (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 30,000 บำ
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ค่ำวสัดุ 100,000 บำ

วสัดุส ำนกังำน 40,000 บำ

คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม 22,540 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิเพือ่ให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกต ิ (กอง

กำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 

เช่น คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เช่ำทีพ่กั คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่

ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบนิ คำ่ลงทะเบียนตำ่ง ๆ ฯลฯ (กอง

กำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น  อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล ตลบัหมกึเครือ่งพมิพ์ส ี

ตลบัผงหมกึส ำหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ แป้นพมิพ์ ฯลฯ (กองกำรศกึษำ ศำสนำ

และวฒันธรรม)

งำนระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษำ 4,076,360 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุงำนบ้ำนงำนครวั เช่น ไม้กวำด ชำม ช้อน ผงซกัฟอก ฯลฯ  (กอง

กำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

วสัดุคอมพวิเตอร์ 30,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุส ำนกังำน เช่น กระดำษ ปำกำ แฟ้ม ฯลฯ  (กองกำรศกึษำ ศำสนำ

และวฒันธรรม)

วสัดุงำนบ้ำนงำนครวั 30,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรจดังำนวนัเด็ก เช่น คำ่อำหำร น ้ำดืม่ คำ่ของรำงวลักำรแขง่ขนั

กจิกรรมตำ่ง ๆ ฯลฯ  (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

โครงกำรสนบัสนุนคำ่ใช้จำ่ยกำรบรหิำรสถำนศกึษำ 574,200 บำ

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรจดังำนวนัเด็กแห่งชำติ 100,000 บำ

งบด ำเนินงำน 1,874,360 บำ

ค่ำใช้สอย 674,200 บำ

คำ่อำหำรเสรมิ (นม) 1,200,160 บำ

 - คำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบัศูนย์พฒันำเด็กเล็กบ้ำนเสอือดีำ่ง

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบัศูนย์พฒันำเด็กเล็กบ้ำนเสอือดีำ่ง  จ ำนวน 245 

วนั เป็นเงนิ 259,700 บำท

 - คำ่สือ่กำรเรียนกำรสอน วสัดุกำรศกึษำ และเครือ่งเลน่พฒันำกำรเด็ก ส ำหรบัศูนย์

พฒันำเด็กเล็กบ้ำนเสอือดีำ่ง  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สือ่กำรเรียนกำรสอน วสัดุกำรศกึษำ และเครือ่งเลน่พฒันำกำรเด็ก 

ส ำหรบัศูนย์พฒันำเด็กเล็กบ้ำนเสอือดีำ่ง เป็นเงนิ 90,100 บำท

- คำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบัศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่ม

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบัศูนย์พฒันำเด็กเล็กองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระ

สีมุ่ม  จ ำนวน 245 วนั เป็นเงนิ 166,600 บำท

 - คำ่สือ่กำรเรียนกำรสอน วสัดุกำรศกึษำ และเครือ่งเลน่พฒันำกำรเด็ก ส ำหรบัศูนย์

พฒันำเด็กองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่ม  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สือ่กำรเรียนกำรสอน วสัดุกำรศกึษำ และเครือ่งเลน่พฒันำกำรเด็ก 

ส ำหรบัศูนย์พฒันำเด็กองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่ม เป็นเงนิ 57,800 บำท

ท ัง้น้ี จะเบกิจำ่ยตอ่เมือ่ไดร้บักำรจดัสรรจำกกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่" 

 (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

ค่ำวสัดุ 1,200,160 บำ
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งบลงทุน 26,000 บำ

ค่ำครุภณัฑ์ 26,000 บำ

 - คำ่อำหำรเสรมิ (นม) ส ำหรบันกัเรียนในโรงเรียน (สพฐ.)  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ (นม) ส ำหรบันกัเรียนในโรงเรียน (สพฐ.) 3 โรงเรียน 

จ ำนวน 260 วนั (จ ำนวน 52 สปัดำห์ ๆ ละ 5 วนั เวน้วนัเสำร์ - อำทติย์) เป็นเงนิ 

1,019,200 บำท 

 - คำ่อำหำรเสรมิ (นม) ให้เด็กเล็กในศูนย์พฒันำเด็กเล็ก  

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่อำหำรเสรมิ (นม) ให้เด็กเล็กในศูนย์พฒันำเด็กเล็ก 2 แห่ง จ ำนวน 

260 วนั เป็นเงนิ 180,960 บำท 

"ท ัง้น้ี จะเบกิจำ่ยตอ่เมือ่ไดร้บักำรจดัสรรจำกกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่"

 (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

จดัซ้ือกลอ้งถำ่ยภำพนิง่ ระบบดจิติอล 18,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือกลอ้งถำ่ยภำพนิง่ ระบบดจิติอล ควำมละเอยีด 16 ลำ้นพกิเซล 

จ ำนวน 2 ตวั ๆ ละ 9,000 บำท คุณลกัษณะเฉพำะตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์

ของส ำนกังบประมำณ ฉบบัปจัจุบนั (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือพดัลม ชนิดตดิผนงั ใบพดัขนำด 18 นิว้ แบบสำยดงึ ปรบัแรงลม

ได ้3 ระดบั ไดร้บัมำตรฐำน มอก. จ ำนวน 4 เครือ่ง ๆ ละ 2,000 บำท (กอง

กำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

ครุภณัฑ์โฆษณำและเผยแพร่

ครุภณัฑ์ส ำนกังำน

จดัซ้ือพดัลมชนิดตดิผนงั 8,000 บำ

แผนงำนสำธำรณสุข

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบัสำธำรณสุข 100,000 บำ

งบด ำเนินงำน 100,000 บำ

เงนิอดุหนุนสว่นรำชกำร 2,176,000 บำ

1) อดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบันกัเรียนในโรงเรียน (สพฐ) 

เพือ่อดุหนุนคำ่อำหำรกลำงวนัส ำหรบันกัเรียนในโรงเรียน (สพฐ) จ ำนวน 3 โรงเรียน 

จ ำนวน 200 วนั เป็นเงนิ 1,960,000 บำท 

     "ท ัง้น้ี จะเบกิจำ่ยตอ่เมือ่ไดร้บักำรจดัสรรจำกกรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่" 

2) อดุหนุนโรงเรียนวดัรำษฎร์วรำรำม โครงกำรพฒันำวชิำกำรปฐมวยั (จำ้งพีเ่ล้ียงเด็ก

ปฐมวยั) 

เพือ่อดุหนุนโรงเรียนวดัรำษฎร์วรำรำม โครงกำรพฒันำวชิำกำรปฐมวยั (จำ้งพีเ่ล้ียง

เด็กปฐมวยั) จ ำนวน 144,000 บำท 

3) อดุหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองพงเล็ก โครงกำรของบประมำณจำ้งวทิยำกรภำยนอก  

เพือ่อดุหนุนโรงเรียนบ้ำนหนองพงเล็ก โครงกำรของบประมำณจำ้งวทิยำกรภำยนอก 

จ ำนวน 72,000 บำท 

 (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

งบเงินอุดหนุน 2,176,000 บำ

เงินอุดหนุน 2,176,000 บำ

งบบุคลำกร 2,212,020 บำ

เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 2,212,020 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ เช่น น ้ำยำพ่นหมอกควนั 

ทรำยอะเบท ฯลฯ (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

แผนงำนเคหะและชุมชน

งำนบริหำรท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน 3,042,620 บำ

ค่ำวสัดุ 100,000 บำ

วสัดุวทิยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ 100,000 บำ

เงนิเดือนพนกังำน 786,720 บำ
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เงนิประจ ำต ำแหน่ง 42,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิประจ ำต ำแหน่งของผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง  (กองช่ำง)

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆ ของพนกังำน 24,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำว   ให้แกพ่นกังำนสว่นต ำบล  

(กองช่ำง)

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเดือนพนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี พรอ้มท ัง้เงนิปรบัปรุงเงนิเดือน

พนกังำนสว่นต ำบลประจ ำปี (กองช่ำง)

งบด ำเนินงำน 803,000 บำ

ค่ำตอบแทน 238,000 บำ

เงนิเพิม่ตำ่ง ๆของพนกังำนจำ้ง 168,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิเพิม่คำ่ครองชีพช ั่วครำวพนกังำนจำ้ง (กองช่ำง)

คำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 1,191,300 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง และเงนิปรบัปรุงคำ่ตอบแทนพนกังำนจำ้ง 

คำ่เช่ำบ้ำน 78,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิคำ่เช่ำบ้ำนของพนกังำนสว่นต ำบล หรือของผูม้ีสทิธิต์ำมระเบียบ  (กอง

คำ่ตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำร 40,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิตอบแทนกำรปฏบิตังิำนนอกเวลำรำชกำรของพนกังำนสว่นต ำบลและ

พนกังำนจำ่ย (กองช่ำง)

คำ่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริำชกำรอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 100,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ (เงนิรำงวลัประจ ำปี) ส ำหรบั 

พนกังำนสว่นต ำบล  และพนกังำนจำ้ง  (กองช่ำง)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ธรรมเนียม ๆ คำ่เย็บหนงัสอืหรือเขำ้ปกหนงัสอื  คำ่ถำ่ยเอกสำร คำ่

โฆษณำและเผยแพร ่ คำ่ประกนัรถบรรทกุขยะ คำ่จำ้งเหมำจดัท ำถงับรรจุขยะ คำ่จำ้ง

เหมำบรกิำรตำ่ง ๆ   ฯลฯ  (กองช่ำง)

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

ค่ำใช้สอย 320,000 บำ

รำยจำ่ยเพือ่ให้ไดม้ำซึง่บรกิำร 200,000 บำ

เงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบุตร 20,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลือกำรศกึษำบุตรพนกังำนสว่นต ำบล หรือของผูม้ีสทิธติำม

ระเบียบ  (กองช่ำง)

ค่ำวสัดุ 245,000 บำ

วสัดุส ำนกังำน 40,000 บำ

คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม 100,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนไดต้ำมปกต ิเช่น 

รถบรรทกุขยะ เครือ่งคอมพวิเตอร์ เครือ่งพมิพ์ อำคำรตำ่ง ๆ ฯลฯ  (กองช่ำง)

คำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำร 20,000 บำ
เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรเดนิทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจกัรและนอกรำชอำณำจกัร 

เช่น คำ่เบีย้เล้ียงเดนิทำง คำ่พำหนะ คำ่เช่ำทีพ่กั คำ่บรกิำรจอดรถ ณ ทำ่อำกำศยำน คำ่

ผำ่นทำงดว่นพเิศษ คำ่ธรรมเนียมในกำรใช้สนำมบนิ คำ่ลงทะเบียนตำ่ง ๆ ฯลฯ  (กอง

ช่ำง)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุกอ่สรำ้ง เช่น ไม้ตำ่ง ๆ ทนิเนอร์ ส ีทรำย สวำ่น ฯลฯ  (กองช่ำง)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุไฟฟ้ำและวทิย ุเช่น ฟิวส์ หลอดไฟฟ้ำ สำยไฟฟ้ำ โคมไฟ ฯลฯ  

วสัดุกอ่สรำ้ง 100,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุส ำนกังำน เช่น กระดำษ แฟ้ม ปำกกำ ฯลฯ  (กองช่ำง)

วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ 10,000 บำ
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วสัดุยำนพำหนะและขนสง่ 50,000 บำ

ค่ำครุภณัฑ์ 27,600 บำ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุคอมพวิเตอร์  เช่น อปุกรณ์บนัทกึขอ้มูล แป้นพมิพ์ แผน่กรองแสง 

ฯลฯ  (กองช่ำง)

งบลงทุน 27,600 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุยำนพำหนะและขนสง่ เช่น แบตเตอรี ่ยำงนอก ยำงใน เพลำ ตลบั

ลูกปืน ฯลฯ  (กองช่ำง)

วสัดุคอมพวิเตอร์ 45,000 บำ

คำ่บ ำรุงรกัษำและปรบัปรุงครุภณัฑ์ 20,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำโครงสรำ้งของครุภณัฑ์ขนำดใหญ ่เช่น รถบรรทกุ

ขยะ ฯลฯ  (กองช่ำง)

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี 3,300 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำท)ี 

จ ำนวน 1 เครือ่ง คุณลกัษณะพ้ืนฐำน ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะพ้ืนฐำน

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัปจัจุบนั (กองช่ำง)

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank 

Printer) จ ำนวน 1 เครือ่ง  คุณลกัษณะพ้ืนฐำน ตำมเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลกัษณะ

พ้ืนฐำนครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัปจัจุบนั 

(กองช่ำง)

   - เพือ่จำ่ยเป็นคำ่ซ่อมแซมบ ำรุงรกัษำทรพัย์สนิ เพือ่ให้สำมำรถใช้งำนไดป้กต ิเช่น 

ถนนหนิคลุก ถนนดนิ ถนนลำดยำงฯ ไฟฟ้ำสำธำรณะ ฯลฯ (กองช่ำง)

งบลงทุน 7,306,400 บำ

ค่ำใช้สอย 100,000 บำ

คำ่บ ำรุงรกัษำและซ่อมแซม 100,000 บำ

งำนไฟฟ้ำถนน 7,406,400 บำ

งบด ำเนินงำน 100,000 บำ

ค่ำทีด่ินและสิง่ก่อสรำ้ง 7,196,400 บำ

อำคำรตำ่ง ๆ

จดัซ้ือกลอ้งวดัมุม 110,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือกลอ้งวดัมุม แบบอเิล็กทรอนิกส์ ชนิดอำ่นคำ่มุมไดล้ะเอยีด 5 

พลิปิดำ (ระบบอตัโนมตั)ิ คุณลกัษณะเฉพำะตำมบญัชีรำคำมำตรฐำนครุภณัฑ์ของ

ส ำนกังบประมำณ ฉบบัปจัจุบนั (กองช่ำง)

ค่ำครุภณัฑ์ 110,000 บำ

ครุภณัฑ์ส ำรวจ

โครงกำรกอ่สรำ้งอำคำรอเนกประสงค์  หน้ำทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่ม  1,400,000 บำ

โครงกำรกอ่สรำ้งศำลำอเนกประสงค์  บ้ำนไผค่อย  หมูท่ี ่ 3 249,000 บำ
เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งศำลำอเนกประสงค์  บ้ำนไผค่อย  หมูท่ี ่ 3 ต ำบลสระสี่

มุม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำกำรกอ่สรำ้งศำลำอเนกประสงค์ 

ขนำดกวำ้ง 5.00  เมตร ยำว  15.00 เมตร  

พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด  (กองช่ำง)
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คำ่กอ่สรำ้งสิง่สำธำรณูปโภค

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สำย ซอยบ้ำนนำยแจง้  ยอดมณี   บ้ำนโคกโก - 202,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งอำคำรอเนกประสงค์  หน้ำทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่น

ต ำบลสระสีมุ่ม  หมูท่ี ่ 6  ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำ

กำรกอ่สรำ้งอำคำรอเนกประสงค์ ชนิดโครงสรำ้งเหล็ก ขนำดกวำ้ง 20.00  เมตร  

ยำว  45.00  เมตร  พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร  รำยละเอยีดตำมแบบ

แปลนองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด  (กองช่ำง)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สำยบรเิวณบ้ำนนำยคเชน ยิง่

พฒันำสนุทร ถงึบ้ำนนำยแดง ท ัง่ออ่น  บ้ำนหนองพงน้อย 

หมูท่ี ่23 ต ำบลสระสีมุ่ม อ ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยท ำกำร

กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กวำ้ง  4.00  เมตร  ระยะทำงยำว  81

เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่น้อยกวำ่ 324  

ตำรำงเมตร ไม่มีไหลท่ำง พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย  

รำยละเอยีดตำมแบบแปลนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)  

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สำยบ้ำนนำงห่อ สระทองแกน่ ถงึบ้ำนนำย 127,300 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สำยบรเิวณหลงัโรงเรียนบ้ำน

หนองพงเล็ก ถงึบ้ำนนำยเฉลียว   ลำ่บ้ำนหลวง  บ้ำนหนองระแหง  หมูท่ี ่10 ต ำบลสระ

สีมุ่ม อ ำเภอก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม

โดยท ำกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก  กวำ้ง 4.00  เมตร  ระยะทำง

ยำว  83 เมตร หนำ  0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่น้อยกวำ่ 

332  ตำรำงเมตร  ไม่มีไหลท่ำง พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย  

รำยละเอยีดตำมแบบแปลนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)     

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สำยบรเิวณบ้ำนนำยคเชน 200,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สำย ซอยบ้ำนนำยแจง้  ยอด

มณี   บ้ำนโคกโก - โคกแย ้ หมูท่ี ่13  ต ำบลสระสีมุ่ม

อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม โดยท ำกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก  กวำ้ง  5.00  เมตร  ระยะทำงยำว  67 เมตร หนำ  0.15 

เมตร  หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่น้อยกวำ่ 335  ตำรำงเมตร ไม่มีไหล่

ทำง  พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำม

แบบแปลนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สำย บรเิวณหลงัโรงเรียนบ้ำนหนองพงเล็ก ถงึ 200,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  

สำยจำกบ้ำน ส.อบต.สดุจติร ทองมูลเล็ก บ้ำนไผโ่ทน  หมูท่ี ่5 ถงึหมูท่ี ่3 

ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำกำรกอ่สรำ้ง

ตอ่จำกของเดมิ ถนนกวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  160  เมตร  หนำ  0.05

เมตร  หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่น้อยกวำ่  640  ตำรำงเมตร  ไม่มีไหลท่ำง  พรอ้มตี

เสน้จรำจร  ตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สำยเชือ่มสำยโคกม่วง ถงึบ้ำนผูช้่วย 200,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่กอ่สรำ้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สำยบ้ำนนำงห่อ 

สระทองแกน่ ถงึบ้ำนนำยส ำรวย ออ่นดี บ้ำนฝั่งคลอง  หมูท่ี ่17 ต ำบล

สระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำกำรกอ่สรำ้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก  กวำ้ง  3.50  เมตร  ระยะทำงยำว  60 เมตร หนำ

0.15  เมตร หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่น้อยกวำ่ 210  ตำรำงเมตร ไม่มี

ไหลท่ำง พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำม

แบบแปลนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สำยจำกบ้ำน 200,000 บำ
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สำย

เชือ่มสำยโคกม่วง ถงึบ้ำนผูช้่วยสมยศ  สระทองเป่ียม  บ้ำนสระ  หมูท่ี ่1 

ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำกำรกอ่สรำ้ง

ถนนกวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  147  เมตร  หนำ  0.05  เมตร  หรือรวม

พ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่น้อยกวำ่  588  ตำรำงเมตร  ไม่มีไหลท่ำง  พรอ้มตีเสน้

จรำจร  ตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบองค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สำยบรเิวณจำกบ้ำน 200,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต 

สำยบรเิวณบ้ำนนำงสำวนงนุช แสงวเิชียร ถงึไรน่ำยภรำกร ทพิยวมิล  

บ้ำนหนองพงใหญ่  หมูท่ี ่11  ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดั

นครปฐม  โดยท ำกำรกอ่สรำ้งเชือ่มตอ่จำกของเดมิ  ถนนกวำ้ง 5.00 

เมตร  ยำว  130  เมตร  หนำ  0.05  เมตร  หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจร

ไม่น้อยกวำ่  650  ตำรำงเมตร  ไม่มีไหลท่ำง  พรอ้มตีเสน้จรำจร  ตดิต ัง้

ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)     

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต สำยบรเิวณบ้ำนนำยสทุน อบมำลี ถงึ 200,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  

สำยบรเิวณหน้ำบ้ำนนำงบุปผำ สระทองคำน ผูช้่วยอดุม สระทองมี 

บ้ำนเสอือดีำ่ง หมูท่ี ่6 ถงึบ้ำน ผูช้่วยสมพงษ์ สระทองเคน บ้ำนเจรญิสขุ 

หมูท่ี ่24 ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำ

กำรกอ่สรำ้งตอ่จำกของเดมิ ถนนกวำ้ง  4.00  เมตร  ยำว  293 เมตร

หนำ  0.05  เมตร  หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่น้อยกวำ่ 1,172  

ตำรำงเมตร ไม่มีไหลท่ำง พรอ้มตีเสน้จรำจร ตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์

โครงกำร 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กอง

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต สำยบรเิวณบ้ำนนำงสำวนงนุช แสง 254,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  

สำยบรเิวณจำกบ้ำนนำยกรวุฒ ิ สระทองแกว้  ถงึสะพำนหมูท่ี่  2 

บ้ำนหนองโพธิ ์ หมูท่ี ่16  ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดั

นครปฐม  โดยท ำกำรกอ่สรำ้ง  ตอ่จำกของเดมิ ถนนกวำ้ง  4.00 เมตร

ยำว  160  เมตร  หนำ  0.05  เมตร  หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่น้อยกวำ่

640  ตำรำงเมตร  ไม่มีไหลท่ำง  พรอ้มตีเสน้จรำจร  ตดิต ัง้ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)  

โครงกำรกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สำยบ้ำนเสอือดีำ่ง หมูท่ี ่6 บ้ำนเจรญิ 400,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งหอกระจำยขำ่วประจ ำหมูบ่้ำน  บ้ำนดอนเล็ก  หมูท่ี ่ 

20 ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำกำรกอ่สรำ้งหอ

กระจำยขำ่วตำมแบบเลขที ่ย.12388 ส ำหรบัฐำนรำกแบบฐำนแผ ่ของส ำนกัวศิวกรรม

โครงสรำ้งและงำนระบบ  กรมโยธำธกิำรและผงัเมือง  เป็นเสำทอ่เหล็กสงู 9.00  

เมตร  พรอ้มชุดอปุกรณ์ควบคุมระบบหอกระจำ่ยขำ่ว  จ ำนวน 1 หอ  พรอ้มตดิต ัง้ป้ำย

ประชำสมัพนัธ์โครงกำร  รำยละเอยีดตำมแบบทีอ่งค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่ม

ก ำหนด  (กองช่ำง)

โครงกำรกอ่สรำ้งหอถงัเหล็กเก็บน ้ำ  บ้ำนไผท่อง  หมูท่ี ่ 22 231,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต สำย

บรเิวณบ้ำนนำยสทุน อบมำลี ถงึเขตตดิตอ่ทุง่บวั    บ้ำนหนองคนัรวก  

หมูท่ี ่21  ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำ

กำรกอ่สรำ้งตอ่จำกของเดมิ ถนนกวำ้ง 6.00  เมตร  ยำว  86  เมตร  

หนำ 0.05  เมตร  หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจร   ไม่น้อยกวำ่  516  ตำรำง

เมตร ไม่มีไหลท่ำง  พรอ้มตีเสน้จรำจร  ตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์

โครงกำร 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำมแบบองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

สระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)

โครงกำรกอ่สรำ้งหอกระจำยขำ่วประจ ำหมูบ่้ำน  บ้ำนดอนเล็ก  หมูท่ี ่ 20 206,000 บำ
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำกอ่สรำ้งหอถงัเหล็กเก็บน ้ำ  บ้ำนไผท่อง  หมูท่ี ่ 22  ต ำบลสระ

สีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำกำรกอ่สรำ้งหอถงัเหล็กเก็บน ้ำ 

พรอ้มอปุกรณ์ประกอบหอถงั  ทรงแชมเปญ ขนำดควำมจุ  12 ลูกบำศก์เมตร  สงู  12  

เมตร  ตำมแบบมำตรฐำนของกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย  แบบเลขที ่ ท.

5 – 07  พรอ้มตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร  รำยละเอยีดตำมแบบทีอ่งค์กำร

บรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)

โครงกำรซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สำยบ้ำนนำยเรียน  ทองบ่อมะกรูด – เชือ่ม 71,600 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สำยภำยในหมูบ่้ำน

จ ำนวน 2 สำย  บ้ำนหนองมะเกลือ หมูท่ี ่ 7 ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอ

ก ำแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยท ำกำรลงหนิคลุกพรอ้มเกลีย่แตง่เรียบ

ตำมเสน้ทำงสว่นทีเ่ป็นหลุมเป็นบ่อ 1.สำยแยกศำลำประชำคม – ดำ้นหลงั

โรงงำนวีจอย   2. สำยตอ่จำกถนนลำดยำง - บรเิวณแปลงทีด่นิจดัสรร 

ปรมิำตรหนิคลุกรวมไม่น้อยกวำ่ 624  ลูกบำศก์เมตร  รำยละเอยีดตำม

แบบแปลนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)     

โครงกำรซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สำยภำยในหมูบ่้ำน  จ ำนวน 3 สำย  บ้ำนดอนแฉลบ หมูท่ี่ 118,800 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สำยภำยในหมูบ่้ำน

จ ำนวน 2 สำย  บ้ำนโคก  หมูท่ี ่ 2  ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน

จงัหวดันครปฐม  โดยท ำกำรลงหนิคลุกพรอ้มเกลีย่แตง่เรียบตำมเสน้ทำง

สว่นทีเ่ป็นหลุมเป็นบ่อ 1. สำยคนัคลอง  จำกสะพำน – จรดเขตหมูท่ี ่6  

2. สำยแยกคลอง – จรดเขตหมูท่ี ่6  ปรมิำตรหนิคลุกรวมไม่น้อยกวำ่ 

390  ลูกบำศก์เมตร  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนขององค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)

โครงกำรซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สำยภำยในหมูบ่้ำน  จ ำนวน 2 สำย  บ้ำนหนองมะเกลือ 191,100 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สำยบ้ำนนำยเรียน  

ทองบ่อมะกรูด – เชือ่ม ต.ดอนขอ่ย  บ้ำนฝั่งคลอง   หมูท่ี ่ 17  ต ำบล

สระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำกำรลงหนิคลุก

พรอ้มเกลีย่แตง่เรียบตำมเสน้ทำงสว่นทีเ่ป็นหลุมเป็นบ่อ ปรมิำตรหนิคลุก

รวมไม่น้อยกวำ่  227.50 ลูกบำศก์เมตร  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของ

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)    

โครงกำรซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สำยภำยในหมูบ่้ำน  จ ำนวน 2 สำย  บ้ำนโคก  หมูท่ี ่ 2 118,600 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำซ่อมสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สำยบรเิวณเกำะ

ลอย  บ้ำนโคก หมูท่ี ่2 ต ำบลสระสีมุ่ม   อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำ

กำรซ่อมสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต กวำ้ง  3.00  เมตร  ยำว  85  เมตร  

หนำ  0.05  เมตร  ไม่มีไหลท่ำง  หรือรวมพ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่น้อยกวำ่ 255  ตำรำง

เมตร  พรอ้มตีเสน้จรำจร  ตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย  รำยละเอยีดตำม

แบบองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)   

โครงกำรซ่อมสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สำยบรเิวณบ้ำนนำยสทิธิ ์ทองดอน 171,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำซ่อมแซมถนนหนิคลุก  สำยภำยในหมูบ่้ำน

จ ำนวน 3 สำย  บ้ำนดอนแฉลบ หมูท่ี ่ 18 ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอ

ก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำกำรลงหนิคลุกพรอ้มเกลีย่แตง่

เรียบ ตำมเสน้ทำงสว่นทีเ่ป็นหลุมเป็นบ่อ 1. สำยซอยบ้ำน ส.อบต.วนิยั  

อิม่จนัทร์ 2. สำยซอยเตำเผำอฐิ 3.สำยรำ้นคำ้ - สดุเขตเสน้ทำง ปรมิำตร

หนิคลุกรวมไม่น้อยกวำ่ 399  ลูกบำศก์เมตร รำยละเอยีดตำมแบบแปลน

ขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)     

โครงกำรซ่อมสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  สำยบรเิวณเกำะลอย  บ้ำนโคก หมู่ 72,000 บำ
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำซ่อมสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต  

สำยบรเิวณบ้ำนนำยสทิธิ ์ ทองดอนใหม่  ถงึบ้ำนนำยสงัข์  อบเชย 

บ้ำนเกำะไผเ่ถือ่น หมูท่ี ่14 ต ำบลสระสีมุ่ม   อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดั

นครปฐม  โดยท ำกำรซ่อมสรำ้งถนนลำดยำงแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต กวำ้ง

4.00  เมตร  ยำว 155  เมตร  หนำ 0.05  เมตร  ไม่มีไหลท่ำง หรือรวม

พ้ืนทีผ่วิจรำจรไม่น้อยกวำ่ 620  ตำรำงเมตร  พรอ้มตีเสน้จรำจร  ตดิต ัง้

ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร 1 ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบองค์กำรบรหิำร

สว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)

โครงกำรปรบัปรุงถนนพรอ้มลำนคอนกรีตเสรมิเหล็กหน้ำทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่น 558,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. บ้ำนดอนใหญ่ หมูท่ี ่9

ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม โดยท ำกำรวำงทอ่

ระบำยน ้ำ คสล.ช ัน้ 3 ขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำง 0.40 เมตร X 1.00 

เมตร จ ำนวน  160 ทอ่น พรอ้มบ่อพกั คสล.ขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำง 

0.90 X 0.90 เมตร จ ำนวน  16 บ่อ  บรเิวณจำกบ้ำนนำยอนนัต์  

สระทองจีน ถงึหมูท่ี ่8 ต.ก ำแพงแสน พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์

โครงกำร รำยละเอยีดตำมแบบแปลนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

สระสีมุ่มก ำหนด  (กองช่ำง)

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. บ้ำนไผส่งครำม  หมูท่ี ่4 208,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงเสยีงตำมสำยหมูบ่้ำน  บ้ำนดอนเตำอฐิ

หมูท่ี ่๘ ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม โดยท ำกำร

ขยำยเขตระบบเสยีงตำมสำยระยะทำงรวมไม่น้อยกวำ่  ๒,๗๐๐  เมตร 

พรอ้มตดิต ัง้ล ำโพงปำกแตร  จ ำนวน  ๑๒ ชุด  ตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์

โครงกำร ๑ ป้ำย รำยละเอยีดตำมแบบขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล

สระสีมุ่มก ำหนด  (กองช่ำง)

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. บ้ำนดอนใหญ ่ หมูท่ี ่9 300,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำปรบัปรุงถนนพรอ้มลำนคอนกรีตเสรมิเหล็ก

หน้ำทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่ม หมูท่ี ่๖ ต ำบลสระสีมุ่ม

อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม  โดยท ำกำรปรบัปรุงถนนพรอ้ม

ลำนคอนกรีตเสรมิเหล็ก จ ำนวนรวมไม่น้อยกวำ่  ๕๓๙  ตำรำงเมตร

หนำ  ๐.๑๕  เมตร ตีเสน้จรำจร ตดิต ัง้ป้ำยเตือน ฝงัทอ่ระบำยน ้ำพรอ้ม

บ่อพกั คสล. ตดิต ัง้ป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร ๑ ป้ำย รำยละเอยีดตำม

แบบแปลนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)

โครงกำรปรบัปรุงเสยีงตำมสำยหมูบ่้ำน  บ้ำนดอนเตำอฐิ  หมูท่ี ่8 210,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. บ้ำนหนองพงกลำง  

หมูท่ี ่19  ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

โดยท ำกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ  คสล. ช ัน้  3 ขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำง 

0.40 เมตร X 1.00  เมตร จ ำนวน  110 ทอ่น พรอ้มบ่อพกั คสล.

ขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำง 0.90 X 0.90 เมตร จ ำนวน  11 บ่อ  บรเิวณ

บ้ำนนำยสำยทอง  ทองดอนพุ่ม  ถงึบ้ำนนำงรตันำวรรณ  จนัทรเสนำ

พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของ

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด  (กองช่ำง)

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. บ้ำนหนองพงเล็ก  หมูท่ี ่12 203,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. บ้ำนไผส่งครำม หมูท่ี ่4

ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม โดยท ำกำรวำงทอ่

ระบำยน ้ำ คสล.ช ัน้ 3 ขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำง 1.00 เมตร X1.00  เมตร

จ ำนวน   35   ทอ่น   พรอ้มบ่อพกั  คสล.  ขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำง 

1.50 X 1.50 เมตร จ ำนวน  5 บ่อ  บรเิวณจำกบ้ำน ส.อบต.มนตรี  

สระทองคต ถงึทำงลงศำลเจำ้แม ่ พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร  

รำยละเอยีดตำมแบบแปลนขององค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่ม

ก ำหนด (กองช่ำง)    

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. บ้ำนหนองพงกลำง  หมูท่ี ่19 203,000 บำ
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เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. บ้ำนหนองพงเล็ก  

หมูท่ี ่12  ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

โดยท ำกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ  คสล. ช ัน้  3 ขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำง 

0.40 เมตร X 1.00  เมตร จ ำนวน  110 ทอ่น พรอ้มบ่อพกั คสล.

ขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำง  0.90 X 0.90  เมตร จ ำนวน  11 บ่อ     

ตอ่จำกทีเ่ดมิบ้ำนนำยวฑิรูย์  ขนัแข็ง ถงึบ้ำนนำยโสภณ  คงพนัธ์ศรี 

พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของ

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด (กองช่ำง)      

โครงกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. บ้ำนหนองพงัพวย  หมูท่ี ่15 502,000 บำ

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรบรหิำรจดัเก็บสิง่ปฏกิลูมูลฝอย 150,000 บำ

งบด ำเนินงำน 150,000 บำ

ค่ำใช้สอย 150,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จำ้งเหมำวำงทอ่ระบำยน ้ำ คสล. บ้ำนหนองพงัพวย  

หมูท่ี ่15  ต ำบลสระสีมุ่ม  อ ำเภอก ำแพงแสน  จงัหวดันครปฐม 

โดยท ำกำรวำงทอ่ระบำยน ้ำ  คสล. ช ัน้ 3 ขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำง 

0.40 เมตร X 1.00  เมตร จ ำนวน  241 ทอ่น พรอ้มบ่อพกั คสล.

ขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำง 0.90 X 0.90 เมตร จ ำนวน  25 บ่อ บรเิวณ

หอถงัประปำ ผำ่นบ้ำนนำงมะเฟือง  สทุธธิรรม ไปถงึคลองระบำยน ้ำ 

พรอ้มป้ำยประชำสมัพนัธ์โครงกำร  รำยละเอยีดตำมแบบแปลนของ

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่มก ำหนด  (กองช่ำง)    

งำนก ำจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 150,000 บำ

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำร อบต.สระสีมุ่ม สมัพนัธ์ 60,000 บำ

งบด ำเนินงำน 460,000 บำ

ค่ำใช้สอย 460,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรบรหิำรจดัเก็บสิง่ปฏกิลูมูลฝอย เช่น คำ่จดัซ้ือถงัขยะ คำ่

ป้ำยไวนิล ฯลฯ (กองช่ำง)

แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแข็งของชุมชน

งำนส่งเสริมและสนบัสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 460,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำ่งๆ ตำมโครงกำรฝึกอบรมอำชีพ เช่น คำ่วสัดุอปุกรณ์ คำ่

วทิยำกำร ฯลฯ (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

โครงกำรพฒันำคุณภำพชีวติผูส้งูอำยุ 30,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ เช่น คำ่จดัสถำนที ่

คำ่ป้ำยประชำสมัพนัธ์ คำ่อำหำร ฯลฯ  (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

โครงกำรฝึกอบรมอำชีพ 15,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำร อบต.สระสีมุ่ม สมัพนัธ์ เช่ำ คำ่เช่ำเกำ้อี ้คำ่เช่ำเตน้ท์ 

คำ่อำหำร ฯลฯ (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

โครงกำรป้องกนัและแกไ้ขปญัหำยำเสพตดิ 325,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ตำมโครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพและ

สง่เสรมิควำมสำมำรถในกำรพฒันำอำชีพ (กลุม่สตรี)  (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรพฒันำคุณภำพชีวติผูส้งูอำย ุเช่น คำ่อำหำร คำ่

วทิยำกร  คำ่เดนิทำงไปศกึษำดูงำน ฯลฯ (ส ำนกังำนปลดั อบต.)

โครงกำรสง่เสรมิสนบัสนุนกำรพฒันำศกัยภำพและสง่เสรมิควำมสำมำรถในกำรพฒันำ 30,000 บำ
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งบด ำเนินงำน 52,000 บำ

ค่ำใช้สอย 50,000 บำ

แผนงำนกำรศำสนำวฒันธรรมและนนัทนำกำร

งำนกีฬำและนนัทนำกำร 52,000 บำ

วสัดุกฬีำ 2,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่จดัซ้ือวสัดุกฬีำ เช่น ลูกฟุตบอล ตะกรอ้ เสำตำขำ่ยกฬีำ ฯลฯ (กอง

กำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยในกำรแขง่ขนักฬีำ และสง่ทมีนกักฬีำเขำ้รว่มแขง่ขนั เช่น คำ่ชุด

นกักฬีำ คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ ฯลฯ (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

ค่ำวสัดุ 2,000 บำ

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

คำ่ใช้จำ่ยในกำรแขง่ขนักฬีำ 50,000 บำ

 - เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ในงำนวนัส ำคญั เช่น วนัเฉลมิพระชนมพรรษำของ

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั สมเด็จพระนำงเจำ้ฯ พระบรมรำชนีินำถ และรำชวงศ์ 

วนัปิยะมหำรำช ฯลฯ 251,000 บำท (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

ค่ำใช้สอย 541,000 บำ

รำยจำ่ยเกีย่วกบักำรรบัรองและพธีิกำร 261,000 บำ

งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิน่ 541,000 บำ

งบด ำเนินงำน 541,000 บำ

โครงกำรปกป้องสถำบนัพระมหำกษตัรย์ิ 10,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ตำมโครงกำรปกป้องสถำนบนัพระมหำกษตัรย์ิ (กอง

กำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

โครงกำรจดังำนวนัสงกรำนต์และวนัผูส้งูอำยุ 50,000 บำ

เพือ่ใช้จำ่ยในกำรจดังำนสงกรำนต์/ผูส้งูอำยุ เช่น  คำ่จดัสถำนที ่คำ่เช่ำเตน้ท์ ฯลฯ (กอง

กำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

โครงกำรจดังำนประเพณีไทยทรงด ำ 150,000 บำ

เพือ่ใช้จำ่ยในกำรจดังำนสบืสำนประเพณีไทยทรงด ำ เช่น คำ่จดันิทรรศกำร คำ่จดั

สถำนที ่ฯลฯ (กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

ค่ำใช้สอย 15,000 บำ

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

แผนงำนกำรเกษตร

งำนส่งเสริมกำรเกษตร 75,000 บำ

งบด ำเนินงำน 75,000 บำ

โครงกำรปรบัปรุงภูมทิศัน์องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่ม 70,000 บำ

เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำมโครงกำรปรบัปรุงภูมทิศัน์องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลสระสีมุ่ม 

(กองกำรศกึษำ ศำสนำและวฒันธรรม)

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่วสัดุกำรเกษตร เช่น สำรเคมีป้องกนัและก ำจดัศตัรูพืชและสตัว์ พนัธ์ุ

งำนอนุรกัษ์แหล่งน ้ำและป่ำไม้ 50,000 บำ

ค่ำวสัดุ 60,000 บำ

วสัดุกำรเกษตร 60,000 บำ

โครงกำรสง่เสรมิกำรผลติสนิคำ้เกษตรปลอดภยัและไดม้ำตรฐำน 15,000 บำ
เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ตำมโครงกำรสง่เสรมิกำรผลติสนิคำ้เกษตรปลอดภยัและได้

งบด ำเนินงำน 50,000 บำ
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เพือ่เป็นคำ่ใช้จำ่ยตำ่ง ๆ ตำมโครงกำรอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยำกรธรรมชำตแิละ

แผนงำนงบกลำง

งบกลำง 15,331,000 บำ

รำยจำ่ยเกีย่วเน่ืองกบักำรปฏบิตัริำชกำรทีไ่ม่เขำ้ลกัษณะรำยจำ่ยหมวดอืน่ๆ

โครงกำรอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 50,000 บำ

ค่ำใช้สอย 50,000 บำ

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ 11,200,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ยงัชีพผูส้งูอำยุ ตำมระเบียบและหนงัสอืส ั่งกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 264,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมของพนกังำนจำ้ง

งบกลำง 15,331,000 บำ

งบกลำง 15,331,000 บำ

ส ำรองจำ่ย 700,000 บำ

เพือ่ใช้จำ่ยในกรณีฉุกเฉินทีม่ีสำธำรณภยัเกดิขึน้หรือบรรเทำปญัหำควำมเดือดรอ้น

ของประชำชนเป็นกำรสว่นรวม

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 42,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่สงเครำะห์ผูป่้วยเอดส์ เดือนละ 500 บำท

เบีย้ยงัชีพคนพกิำร 2,600,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นคำ่เบีย้ยงัชีพคนพกิำร ตำมระเบียบและหนงัสอืส ั่งกำรทีเ่กีย่วขอ้ง

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) 283,000 บำ

เงนิสมทบกองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำรสว่นทอ้งถิน่ (กบท.)

เงนิช่วยพเิศษ 62,000 บำ

เพือ่จำ่ยเป็นเงนิช่วยเหลือพเิศษ (เงนิคำ่ท ำศพ) ส ำหรบัพนกังำนสว่นต ำบล 

ลูกจำ้งประจ ำ และพนกังำนจำ้ง

รำยจำ่ยตำมขอ้ผูกพนั 180,000 บำ

 เงนิสมทบ สปสช. เพือ่จำ่ยสมทบกองทนุ สปสช. (กองทนุหลกัประกนัสขุภำพระดบั

ทอ้งถิน่หรือพ้ืนที)่ 



62,000

180,000

42,000

264,000

11,200,000

283,000

700,000

2,600,000

45,600

4,517,160

90,720

532,080

45,600

1,191,300 929,300 4,812,000

24,000 180,000

168,000 108,000 468,000

786,720 752,520 5,824,860

207,180

42,000 42,000 294,000

20,000 5,000 89,000

100,000 100,000 900,000

หน้า : 1/1

ข้อบญัญตังิบประมาณรายจ่าย

แผนงานงบ

กลาง

แผนงาน

การเกษตร

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรม

และนนัทนาการ

แผนงานสร้าง

ความเข้มแข็ง

ของชุมชน

แผนงานเคหะ

และชุมชน

แผนงาน

สาธารณสุข

แผนงาน

การศึกษา

แผนงานการ

รกัษาความสงบ

ภายใน

แผนงาน

บริหารงาน

ท ั่วไป

รวม
แผนงาน

งบ/หมวด/ประเภท

รายจ่าย

งบกลาง งบกลาง

เงนิชว่ยพเิศษ 62,000

รายจา่ยตามขอ้ผกูพนั 180,000

เบีย้ยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 42,000
เงนิสมทบกองทุน

ประกนัสงัคม
264,000

เงนิสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่น
283,000

เบีย้ยงัชีพผูส้งูอายุ 11,200,000

เบีย้ยงัชีพคนพกิาร 2,600,000

ส ารองจา่ย 700,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่าย

การเมือง)

เงนิคา่ตอบแทนประจ า

ต าแหน่งนายก/รองนายก

เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/

ทีป่รกึษานายกเทศมนตรี 

เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/

รองนายก

คา่จา้งลูกจา้งประจ า

90,720

เงนิเดอืนนายก/รองนายก 532,080

45,600

เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภา

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่
4,517,160

45,600

เงินเดือน (ฝ่าย

ประจ า)

คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง 2,691,400

เงนิเพิม่ตา่ง ๆ ของพนกังาน 156,000
เงนิเพิม่ตา่ง ๆของพนกังาน

จา้ง

207,180

เงนิประจ าต าแหน่ง 210,000

192,000

เงนิเดอืนพนกังาน 4,285,620

งบ

ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 64,000

คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการ

อนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กร
700,000
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325,000

62,000

15,000

งบ

ด าเนินงาน

ค่าตอบแทน

คา่เชา่บา้น

ค่าใช้สอย

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร

รายจา่ยเกีย่วเนื่องกบัการ

ปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป

ราชการ

228,000

คา่ตอบแทนการปฏบิตังิาน

นอกเวลาราชการ
15,000

คา่ใชจ้า่ยในการแขง่ขนักีฬา

290,000

รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรอง

และพธีิการ
35,000

130,000

คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ 100,000

โครงการ อบต.สระสีม่มุ 

สมัพนัธ์
60,000

คา่สนิไหมทดแทน 5,000

โครงการจดังานวนัเด็ก

แหง่ชาติ

โครงการจดังานประเพณี

ไทยทรงด า

โครงการจดัท าแผนทีภ่าษี

และทะเบยีนทรพัย์สนิ
200,000

โครงการจดังานวนั

สงกรานต์และวนัผูส้งูอายุ

โครงการปกป้องสถาบนั

พระมหากษตัรย์ิ

โครงการบรหิารจดัเก็บสิง่

ปฏกิูลมลูฝอย

โครงการป้องกนัและแกไ้ข

ปญัหายาเสพตดิ
325,000

โครงการปรบัปรุงภมูทิศัน์

องค์การบรหิารสว่นต าบล

สระสีม่มุ

โครงการฝึกอบรมอาชีพ 15,000

โครงการป้องกนัและลด

อบุตัเิหตทุางถนน
62,000
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10,000 10,000

400,000

2,000 2,000

30,000 66,000

100,000 100,000

1,200,160 1,200,160

60,000 60,000

100,000 100,000

5,000

40,000 40,000 190,000

35,000

20,000

576,000

15,000

33,500

งบ

ด าเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสง่เสรมิการผลติ

สนิคา้เกษตรปลอดภยัและ

โครงการพฒันาคณุภาพ

ชีวติผูส้งูอายุ
30,000

โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ย

การบรหิารสถานศกึษา

โครงการสง่เสรมิสนบัสนุน

การพฒันาศกัยภาพและ

สง่เสรมิความสามารถใน

การพฒันาอาชีพ (กลุม่สตรี)

30,000

โครงการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

โครงการสรา้งความ

สมานฉนัท์ในชุมชน
10,000

คา่บ ารุงรกัษาและซอ่มแซม 250,000

โครงการอบรม สมัมนาหรือ

ศกึษาดงูานนอกสถานที่
50,000

25,000

วสัดคุอมพวิเตอร์ 130,000

ค่าวสัดุ

วสัดยุานพาหนะและขนสง่

วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ

วสัดกุีฬา

วสัดวุทิยาศาสตร์หรือ

การแพทย์

วสัดงุานบา้นงานครวั 36,000

วสัดเุช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ 400,000

วสัดกุารเกษตร

คา่อาหารเสรมิ (นม)

วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 5,000

วสัดกุอ่สรา้ง

คา่บรกิารโทรศพัท์

วสัดสุ านกังาน 110,000

576,000

คา่บรกิารไปรษณีย์ 15,000

35,000

คา่น ้าประปา คา่น ้าบาดาล 20,000

คา่บรกิารสือ่สารและ

โทรคมนาคม

คา่ไฟฟ้า

33,500

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

ครุภณัฑ์ส านกังาน

ค่าสาธารณูปโภค
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2,500

202,000

22,000

41,700

8,000 8,000

10,000

44,000

21,000

6,600

4,300 4,300

3,300 9,900

3,000

20,000 65,000

18,000 18,000

24,000

110,000 110,000

202,000

จดัซ้ือตูเ้หล็ก 2 บาน 22,000

งบลงทุน

ค่าครุภณัฑ์

จดัซ้ือเกา้อีท้ างาน 2,500

จดัซ้ือเครือ่งปรบัอากาศ 

แบบแยกสว่น

จดัซ้ือพดัลมชนิดตดิผนงั

จดัซ้ือถงัน ้าแบบสเตนเลส

และปั๊มน ้าพรอ้มอปุกรณ์
41,700

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์

จดัซ้ือพดัลมอตุสาหกรรม 10,000

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์

โน๊ตบุก๊ ส าหรบังาน
21,000

จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ 

ส าหรบังานประมวลผล แบบ
44,000

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีด

หมกึพรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์ชนิด

เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาว
6,600

จดัซ้ือจอภาพแบบ LCD 

หรือ LED ขนาดไมน้่อยกวา่
3,000

จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์เลเซอร์ 

หรือชนิด LED ขาวด า (18 
6,600

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

คา่บ ารุงรกัษาและปรบัปรุง

ครุภณัฑ์
45,000

จดัซ้ือเครือ่งมลัตมิเีดยี

โปรเจคเตอร์
24,000

จดัซ้ือกลอ้งถา่ยภาพนิ่ง 

ระบบดจิติอล

จดัซ้ือกลอ้งวดัมมุ

ครุภณัฑ์ส ารวจ

ค่าที่ดินและ

สิง่ก่อสร้าง

คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค
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202,000 202,000

200,000 200,000

200,000 200,000

127,300 127,300

200,000 200,000

200,000 200,000

200,000 200,000

งบลงทุน

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย 

ซอยบา้นนายแจง้  ยอดมณี  

 บา้นโคกโก - โคกแย ้ หมูท่ี่

 13

ค่าที่ดินและ

สิง่ก่อสร้าง

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย 

บรเิวณหลงัโรงเรียนบา้น

หนองพงเล็ก ถงึบา้นนาย

เฉลียว   ลา่บา้นหลวง  บา้น

หนองระแหง  หมูท่ี ่10

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย

บา้นนางหอ่ สระทองแกน่ 

ถงึบา้นนายส ารวย ออ่นด ี

บา้นฝั่งคลอง  หมูท่ี ่17

โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีต  สายเชือ่มสายโคกมว่ง

 ถงึบา้นผูช้ว่ยสมยศ  สระ

ทองเป่ียม  บา้นสระ  หมูท่ี ่1

โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีต  สายจากบา้น 

ส.อบต.สดุจติร ทองมลูเล็ก 

บา้นไผโ่ทน  หมูท่ี ่5 ถงึหมูท่ี่

 3

โครงการกอ่สรา้งถนน

คอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย

บรเิวณบา้นนายคเชน 

ยิง่พฒันาสนุทร ถงึบา้นนาย

แดง ท ั่งออ่น  บา้นหนองพง

น้อย หมูท่ี ่23

โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีต  สายบรเิวณจากบา้น

นายกรวุฒ ิสระทองแกว้ ถงึ

สะพานหมูท่ี ่2  บา้นหนอง

โพธิ ์ หมูท่ี ่16
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400,000 400,000

254,000 254,000

200,000 200,000

206,000 206,000

231,000 231,000

71,600 71,600

118,600 118,600

191,100 191,100

งบลงทุน

ค่าที่ดินและ

สิง่ก่อสร้าง

โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีต  สายบา้นเสอือดีา่ง 

หมูท่ี ่6 บา้นเจรญิสขุ หมูท่ี ่

24

โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีต สายบรเิวณบา้นนายสุ

ทน อบมาลี ถงึเขตตดิตอ่ทุง่

บวั  บา้นหนองคนัรวก  หมูท่ี่

 21

โครงการกอ่สรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีต สายบรเิวณบา้น

นางสาวนงนุช แสงวเิชียร 

ถงึไรน่ายภรากร ทพิยวมิล  

บา้นหนองพงใหญ ่ หมูท่ี ่11

โครงการกอ่สรา้งหอถงัเหล็ก

เก็บน ้า  บา้นไผท่อง  หมูท่ี ่ 

22

โครงการกอ่สรา้งหอกระจาย

ขา่วประจ าหมูบ่า้น  บา้นดอน

เล็ก  หมูท่ี ่ 20

โครงการซอ่มแซมถนนหนิ

คลุก  สายภายในหมูบ่า้น  

จ านวน 2 สาย  บา้นโคก  

หมูท่ี ่ 2

โครงการซอ่มแซมถนนหนิ

คลุก  สายบา้นนายเรียน  

ทองบอ่มะกรูด – เชือ่ม 

ต.ดอนขอ่ย  บา้นฝั่งคลอง  

หมูท่ี ่ 17

โครงการซอ่มแซมถนนหนิ

คลุก  สายภายในหมูบ่า้น  

จ านวน 2 สาย  บา้นหนอง

มะเกลือ หมูท่ี ่ 7
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118,800 118,800

72,000 72,000

171,000 171,000

558,000 558,000

210,000 210,000

300,000 300,000

208,000 208,000

203,000 203,000

203,000 203,000

502,000 502,000

249,000 249,000

1,400,000 1,400,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและ

สิง่ก่อสร้าง

โครงการซอ่มแซมถนนหนิ

คลุก  สายภายในหมูบ่า้น  

จ านวน 3 สาย  บา้นดอน

แฉลบ หมูท่ี ่ 18

โครงการซอ่มสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีต  สายบรเิวณบา้นนาย

สทิธิ ์ทองดอนใหม ่ถงึบา้น

นายสงัข์ อบเชย บา้นเกาะไผ่

โครงการซอ่มสรา้ง

ถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอ

นกรีต  สายบรเิวณเกาะลอย 

 บา้นโคก หมูท่ี ่2

โครงการปรบัปรุงเสยีงตาม

สายหมูบ่า้น  บา้นดอนเตาอฐิ

  หมูท่ี ่8

โครงการปรบัปรุงถนน

พรอ้มลานคอนกรีตเสรมิ

เหล็กหน้าทีท่ าการองค์การ

บรหิารสว่นต าบลสระสีม่มุ

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 

คสล. บา้นไผส่งคราม  หมูท่ี ่4

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 

คสล. บา้นดอนใหญ ่ หมูท่ี ่9

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 

คสล. บา้นหนองพงเล็ก  หมูท่ี่

 12

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 

คสล. บา้นหนองพงกลาง  

หมูท่ี ่19

อาคารตา่ง ๆ

โครงการวางทอ่ระบายน ้า 

คสล. บา้นหนองพงัพวย  

หมูท่ี ่15

โครงการกอ่สรา้งอาคาร

อเนกประสงค์  หน้าทีท่ าการ

โครงการกอ่สรา้งศาลา

อเนกประสงค์  บา้นไผค่อย 
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20,000

10,000

2,176,000 2,176,000

125,000 593,000 10,599,020 100,000 6,335,720 50,500,000รวม 15,331,000 460,000 72,000 16,884,260

20,000

งบเงิน

อุดหนุน
เงินอุดหนุน

เงนิอดุหนุนองค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่
10,000

เงนิอดุหนุนสว่นราชการ

งบรายจ่าย

อืน่
รายจ่ายอืน่ รายจา่ยอืน่


