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องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ

เขต/อําเภอ จักราช    จังหวัดนครราชสีมา

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

ม.3  ซอย-  ถนนจักราช-สีสุก  แขวง/ตําบล ศรีละกอ
  เขต/อําเภอ จักราช  จังหวัดนครราชสีมา  30230

พืนที 102.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 10,025 คน

ชาย 4,961 คน

หญิง 5,064 คน

ข้อมูล ณ วันที 23 สิงหาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ

อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกออีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 62,325,297.19 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 26,659,180.54 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 17,562,292.94 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 23 สิงหาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 23 สิงหาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 53,497,432.86 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 368,221.90 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 330,730.10 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 213,397.93 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 7,706.25 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 3,100.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,944,297.68 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 32,629,979.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 37,551,896.99 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 18,602,469.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 10,732,579.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,762,463.49 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,262,000.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,192,385.50 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 6,188,500.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 407,956.23 348,000.00 370,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 143,072.20 153,130.00 309,470.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 209,968.58 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 38,981.70 97,070.00 10,050.00

หมวดรายได้จากทุน 1,600.00 1,800.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 801,578.71 800,000.00 892,520.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 21,620,136.27 20,400,000.00 20,607,480.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 21,620,136.27 20,400,000.00 20,607,480.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 32,303,571.00 32,500,000.00 32,500,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 32,303,571.00 32,500,000.00 32,500,000.00

รวม 54,725,285.98 53,700,000.00 54,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 19,239,980.00 21,762,000.00 21,429,000.00

งบบุคลากร 12,626,754.00 15,041,700.00 15,966,400.00

งบดําเนินงาน 5,455,717.20 8,665,900.00 8,783,200.00

งบลงทุน 2,805,184.00 4,765,400.00 4,252,400.00

งบรายจ่ายอืน 0.00 30,000.00 30,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,509,015.71 3,435,000.00 3,539,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,636,650.91 53,700,000.00 54,000,000.00

รวม 43,636,650.91 53,700,000.00 54,000,000.00



 

 

 

 

  

 

 

 

สว่นที ่2 

ขอ้บญัญตั ิ

เรือ่ง 

งบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ของ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรลีะกอ 

อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสมีา 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 14,260,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 304,200

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,512,800

แผนงานสาธารณสุข 520,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 993,400

แผนงานเคหะและชุมชน 6,432,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 255,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 240,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 1,052,700

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 21,429,000

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 54,000,000





ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ

อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,725,700 2,405,100 10,130,800

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,780,900 0 3,780,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,944,800 2,405,100 6,349,900

งบดําเนินงาน 3,209,700 739,000 3,948,700

    ค่าตอบแทน 472,000 179,000 651,000

    ค่าใช้สอย 1,917,700 340,000 2,257,700

    ค่าวัสดุ 530,000 220,000 750,000

    ค่าสาธารณูปโภค 290,000 0 290,000

งบลงทุน 121,400 30,000 151,400

    ค่าครุภัณฑ์ 121,400 30,000 151,400

งบรายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

    รายจ่ายอืน 30,000 0 30,000

                                             รวม 11,086,800 3,174,100 14,260,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 232,000 72,200 304,200

    ค่าใช้สอย 232,000 0 232,000

    ค่าวัสดุ 0 72,200 72,200

                                             รวม 232,000 72,200 304,200

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 2,971,500 0 2,971,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,971,500 0 2,971,500

งบดําเนินงาน 527,000 2,270,300 2,797,300

    ค่าตอบแทน 147,000 0 147,000

    ค่าใช้สอย 245,000 750,300 995,300

    ค่าวัสดุ 135,000 1,520,000 1,655,000

งบเงินอุดหนุน 0 2,744,000 2,744,000

    เงินอุดหนุน 0 2,744,000 2,744,000

                                             รวม 3,498,500 5,014,300 8,512,800

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 180,000 180,000

    ค่าใช้สอย 130,000 130,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 340,000 340,000

    เงินอุดหนุน 340,000 340,000

                                             รวม 520,000 520,000



แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 672,900 0 672,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 672,900 0 672,900

งบดําเนินงาน 265,000 38,000 303,000

    ค่าตอบแทน 130,000 0 130,000

    ค่าใช้สอย 65,000 38,000 103,000

    ค่าวัสดุ 70,000 0 70,000

งบลงทุน 2,500 0 2,500

    ค่าครุภัณฑ์ 2,500 0 2,500

งบเงินอุดหนุน 0 15,000 15,000

    เงินอุดหนุน 0 15,000 15,000

                                             รวม 940,400 53,000 993,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,406,000 0 1,406,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,406,000 0 1,406,000

งบดําเนินงาน 530,000 0 530,000

    ค่าตอบแทน 70,000 0 70,000

    ค่าใช้สอย 200,000 0 200,000

    ค่าวัสดุ 260,000 0 260,000

งบลงทุน 16,000 4,080,000 4,096,000

    ค่าครุภัณฑ์ 16,000 0 16,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,080,000 4,080,000

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000

    เงินอุดหนุน 0 400,000 400,000

                                             รวม 1,952,000 4,480,000 6,432,000



แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 235,000 235,000

    ค่าใช้สอย 235,000 235,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 255,000 255,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 20,000 170,000 30,000 220,000

    ค่าใช้สอย 20,000 170,000 30,000 220,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000

                                             รวม 40,000 170,000 30,000 240,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 785,200 0 785,200

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 785,200 0 785,200

งบดําเนินงาน 185,000 80,000 265,000

    ค่าตอบแทน 40,000 0 40,000

    ค่าใช้สอย 85,000 80,000 165,000

    ค่าวัสดุ 60,000 0 60,000

งบลงทุน 2,500 0 2,500

    ค่าครุภัณฑ์ 2,500 0 2,500

                                             รวม 972,700 80,000 1,052,700



แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 21,429,000 21,429,000

    งบกลาง 21,429,000 21,429,000

                                             รวม 21,429,000 21,429,000



ยอดรวม

14,260,900

304,200

8,512,800

520,000

993,400

6,432,000

255,000

240,000

1,052,700

21,429,000

54,000,000

ยอดรวม

0

( นายสมพงษ์  หอมสนิท)

ต าแหน่ง นายอ าเภอจกัราช

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

อนุมตัิ

(นายวรวุฒ ิ นนพละ)

ต าแหน่ง นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีละกอ

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

ประกาศ ณ วนัที ่..............เดือน กนัยายน  พ.ศ. 2561

ขอ้ 7. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีละกอ มหีน้าทีร่กัษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญตัน้ีิ

ขอ้ 5. งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จา่ยจากรายได ้เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 0 บาท ดงัน้ี

งบ

รวมรายจ่าย

ขอ้ 6. ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นต าบลศรีละกอปฏบิตักิารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหเ้ป็นไปตามระเบยีบ

การเบกิจา่ยเงนิขององค์การบรหิารสว่นต าบล

ด้านการเศรษฐกจิ

แผนงานการเกษตร

ด้านการด าเนินงานอืน่

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายท ัง้สิน้

แผนงานสาธารณสขุ

แผนงานสงัคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

ด้านบรหิารท ั่วไป

แผนงานบรหิารงานท ั่วไป

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ด้านบรกิารชุมชนและสงัคม

แผนงานการศกึษา

ขอ้ 3. งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมท ัง้สิน้ 54,000,000 บาท

ขอ้ 4. งบประมาณรายจา่ยท ั่วไป จา่ยจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงนิอดุหนุนท ั่วไป เป็นจ านวนรวม

ท ัง้สิน้ 54,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยีดตามแผนงานไดด้งัน้ี

แผนงาน

 สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87  จงึตราขอ้บญัญตัขิึน้ไวโ้ดยความเห็นชอบของสภาองค์การบรหิารสวน

ต าบลศรีละกอ และโดยอนุมตัขิองนายอ าเภอจกัราช

ขอ้ 1. ขอ้บญัญตั ิน้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอ้ 2. ขอ้บญัญตั ิน้ีใหใ้ช้บงัคบัต ัง้แตว่นัที ่1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป

ขอ้บญัญตัิ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบรหิารสว่นต าบลศรีละกอ

อ าเภอจกัราช  จงัหวดันครราชสีมา

โดยทีเ่ป็นการสมควรต ัง้งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศยัอ านาจตามความในพระราชบญัญตัิ



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ
อําเภอ จักราช  จังหวัดนครราชสีมา

 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 128,974.00 161,756.50 196,893.13 160,000.00 25.00 % 200,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 168,875.72 178,267.02 179,491.10 170,000.00 -11.76 % 150,000.00

     ภาษีป้าย 9,844.00 18,628.00 31,572.00 18,000.00 11.11 % 20,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 307,693.72 358,651.52 407,956.23 348,000.00 370,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 2,037.00 2,308.60 1,804.20 2,000.00 50.00 % 3,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 60.00 80.00 60.00 -16.67 % 50.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 8,628.00 10,491.00 841.00 7,000.00 -85.71 % 1,000.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพือการโฆษณา 100.00 40.00 120.00 70.00 71.43 % 120.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 850.00 870.00 710.00 800.00 0.00 % 800.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 500.00 0.00 1,000.00 1,000.00 -100.00 % 0.00

     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 11,710.00 9,760.00 11,400.00 9,500.00 26.32 % 12,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 44,407.00 101,342.00 87,047.00 100,000.00 150.00 % 250,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 4,000.00 6,000.00 0.00 2,000.00 200.00 % 6,000.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการกําจัดสิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 % 0.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 32,620.00 24,300.00 35,640.00 30,000.00 16.67 % 35,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 675.00 760.00 430.00 700.00 -28.57 % 500.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 105,527.00 155,931.60 143,072.20 153,130.00 309,470.00

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  09:57:50 หน้า : 1/3



รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 220,152.14 206,085.12 209,968.58 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ 10,500.00 9,500.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 230,652.14 215,585.12 209,968.58 200,000.00 200,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 207,400.00 91,500.00 33,300.00 90,000.00 -94.44 % 5,000.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 178.00 74.00 0.00 70.00 -28.57 % 50.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 13,194.70 7,581.70 5,681.70 7,000.00 -28.57 % 5,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 220,772.70 99,155.70 38,981.70 97,070.00 10,050.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 1,700.00 1,600.00 1,800.00 66.67 % 3,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 0.00 1,700.00 1,600.00 1,800.00 3,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 508,664.73 426,251.76 579,503.40 420,000.00 30.95 % 550,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,310,739.79 8,461,496.16 9,034,361.81 8,460,000.00 4.02 % 8,800,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,361,118.34 4,411,764.20 4,343,675.16 4,400,000.00 2.27 % 4,500,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 243,271.82 264,088.92 226,230.61 260,000.00 -23.08 % 200,000.00

     ภาษีสุรา 2,079,261.17 2,034,062.75 2,065,819.44 2,050,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,581,791.20 4,375,285.71 4,978,381.75 4,400,000.00 37.90 % 6,067,480.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 83,331.87 111,997.86 127,388.63 110,000.00 -27.27 % 80,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 103,350.37 69,425.58 64,381.47 60,000.00 0.00 % 60,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 211,500.00 243,012.00 200,394.00 240,000.00 45.83 % 350,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 19,483,029.29 20,397,384.94 21,620,136.27 20,400,000.00 20,607,480.00

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  09:57:50 หน้า : 2/3



รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 15,467,325.00 13,549,888.00 32,303,571.00 32,500,000.00 0.00 % 32,500,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 15,467,325.00 13,549,888.00 32,303,571.00 32,500,000.00 32,500,000.00

รวมทุกหมวด 35,814,999.85 34,778,296.88 54,725,285.98 53,700,000.00 54,000,000.00

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  09:57:50 หน้า : 3/3



รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ

อําเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 54,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 370,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว ตามทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน
ของ อบต.ศรีะละกอ เปรียบเทียบกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 (ภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง)
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว ตามทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน
ของ อบต.ศรีะละกอ เปรียบเทียบกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ
. 2560 (ภาษีทีดินและสิงปลูกสร้าง)
ภาษีป้าย จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว ตามทะเบียนภาษีและทรัพย์สิน
ของ อบต.ศรีะละกอ เปรียบเทียบกับรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 309,470 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 50 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพือการโฆษณา จํานวน 120 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 800 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 12,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 250,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิงปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 35,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการรายรับรายการใหม่
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 200,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 10,050 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร จํานวน 50 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หมวดรายได้จากทุน รวม 3,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 3,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,607,480 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 550,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,800,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 4,500,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,067,480 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 80,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้ตํากว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 60,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 350,000 บาท
ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับรายรับจริง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 32,500,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 32,500,000 บาท

ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีทีแล้ว เนืองจากเปรียบเทียบกับการจัดสรร
เงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนเพือสนับสนุนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  09:58:26 หน้า : 3/3



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080 514,080 514,100 0 % 514,100

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 42,120 42,200 0 % 42,200

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,120 42,200 0 % 42,200

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 3,005,178 2,923,200 2,859,096 2,836,800 9.14 % 3,096,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,689,898 3,607,920 3,543,816 3,521,700 3,780,900

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,186,911 1,997,888 1,881,840 2,213,666 31.09 % 2,901,800

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 67,200 79,800 84,000 144,000 -9.72 % 130,000

เงินประจําตําแหน่ง 151,200 163,800 168,000 229,200 -10.99 % 204,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 534,576 619,731 625,680 638,000 1.72 % 649,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 66,838 60,000 60,000 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,006,725 2,921,219 2,819,520 3,284,866 3,944,800

รวมงบบุคลากร 6,696,623 6,529,139 6,363,336 6,806,566 7,725,700

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ
อําเภอจักราช    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 326,280 67,000 46,200 250,000 -20 % 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 212,600 147,400 150,000 192,000 0 % 192,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 26,850 37,900 31,050 50,000 20 % 60,000

รวมค่าตอบแทน 565,730 252,300 227,250 512,000 472,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 235,790 135,311 35,619 120,000 -100 % 0

ค่าจ้างบริการสือสารและโทรคมนาคม 0 0 0 0 100 % 120,000

ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล 0 0 0 0 100 % 10,000

ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าจ้างเหมาบริการอืน 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเบิกรับวารสาร นิตยสาร
ท้องถิน หนังสือระเบียบ หรือกฎหมาย 
หรือหนังสือพิมพ์ และอืน ๆ

0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดินสาธารณ
ประโยชน์ 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าธรรมเนียม ค่าคําขอ ค่าตรวจสอบ
ข้อมูลทะเบียนทีดิน 0 0 0 0 100 % 25,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 57,895 94,250 20,670 160,000 0 % 160,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สําหรับ
พิธีการในวันสําคัญต่าง ๆ

1,000 1,200 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือ
เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และ
พวงมาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญ
ต่าง ๆ

0 0 1,200 3,000 0 % 3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สัญจร 0 3,350 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมใ◌้ห้ความรู้
ระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายท้อง
ถิน

0 23,660 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที
ของ อบต.ศรีละกอ

0 0 0 5,000 100 % 10,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมทัศนศึกษาดู
งาน 341,730 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเรียนรู้พระราช
กรณียกิจและน้อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิ
นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 112,360 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน 0 0 0 400,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. สัญจร 0 0 6,720 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการทบทวนปรับปรุง
แผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ

0 0 360 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการทบทวนปรับปรุง
แผนชุมชนและแผนพัฒนาสีปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ

0 0 0 40,000 -75 % 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้
ระบอบประชาธิปไตยและกฎหมายท้อง
ถิน

0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 93,712 126,696 134,924 200,000 0 % 200,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 358,000 39.66 % 500,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยหรือตาม
หนังสือสังการ

2,550 14,380 115,258 100,000 0 % 100,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึก
อบรม และสัมมนาต่าง ๆ 0 189,500 219,500 200,000 0 % 200,000

โครงการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามปีขององค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีละกอ

19,560 0 0 0 0 % 0

โครงการองค์การบริหารส่วนตําบล
สัญจร 6,710 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน 0 0 0 0 100 % 250,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 124,964.33 118,048.56 145,894.74 250,000 -22.12 % 194,700

รวมค่าใช้สอย 883,911.33 706,395.56 792,505.74 1,886,000 1,917,700

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 149,628 131,862 87,081.05 150,000 0 % 150,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 1,600 9,821 40,000 0 % 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 29,995 21,685 8,885 20,000 0 % 20,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 101,240.45 78,930 87,773.8 200,000 0 % 200,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 67,900 51,700 28,670 85,700 5.02 % 90,000

รวมค่าวัสดุ 348,763.45 285,777 222,230.85 525,700 530,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 231,437.17 197,155.53 192,307.3 188,000 6.38 % 200,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 8,541 5,677 8,790 22,000 -9.09 % 20,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 27,122.13 21,613.01 21,213.18 30,000 0 % 30,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 39,763 40,977 38,828 40,000 0 % 40,000
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 89,666 112,599.2 121,478.48 120,000 -100 % 0

รวมค่าสาธารณูปโภค 396,529.3 378,021.74 382,616.96 400,000 290,000

รวมงบดําเนินงาน 2,194,934.08 1,622,494.3 1,624,603.55 3,323,700 3,209,700

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 3,640 11,700 40,000 -87.5 % 5,000

ค่าจัดซือเครืองชังดิจิตอลตังโต๊ะ 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ 27,000 0 0 0 100 % 33,000

ค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก 0 0 9,800 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็ก มอก. 2 บาน 0 0 21,800 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางานพร้อมกระจก 0 10,900 0 0 0 % 0

เครืองปรับอากาศ  แบบแยกส่วน  ชนิด
แขวน  (มีระบบฟอกอากาศ)  24,000  
บีทียู  จํานวน  2  เครืองๆละ  33,000

0 0 64,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครืองเลือยโซ่ยนต์  ขนาดเครืองยนต์  
5.3  แรงม้า  แผ่นบังคับโซ่ยาว  25  นิว 
 จํานวน  1  เครือง

0 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองบันทึกเสียง 6,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือไฟกระพริบโซล่าเซล 0 0 0 0 100 % 25,000

เครืองขยายเสียงแบบพกพา  ประกอบ
ด้วย  ตู้ลําโพงอเนกประสงค์  แบบลาก
จูง  ลําโพงขนาด  15  นิว  พร้อม
อุปกรณ์  ไมค์ลอย  จํานวน  4  ตัว  
พร้อมเครืองรับสัญญาณ

0 0 9,800 0 0 % 0
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ไฟกระพริบโซล่าเซล  ขนาด  300  มม. 
 สีเหลือง  พร้อมเสาเหล็ก  ขนาดเส้นผ่า
ศุนย์กลาง  4  นิว  สูง  3  เมตร  ทาสี
ขาวสลับดํา  ฐานคอนกรีตพร้อมติดตัง  
จํานวน  2  ชุดๆ ละ  25,000  บาท

0 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ชนิดเครือข่าย  
แบบปรับมุมมอง  ภายนอกอาคาร  
(แบบที 2)

0 0 87,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิง ระบบดิจิตอล 9,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 0 0 0 10,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 25,200 0 0 0 0 % 0

เตาเผาขยะ  แบบถังกลม  เส้นผ่าศูนย์
กลาง  75  ซม.  สูง  120  ซม.  จํานวน  
1  ชุด

0 0 0 35,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซ์อเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล 0 9,900 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิววเตอร์สําหรับ
ประมวลผล 0 0 0 0 100 % 32,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifution ชนิด
เลเซอร์/LED ขาวดํา, แสกนเนอร์ 0 0 8,990 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifution ชนิด
เลเซอร์/LED สี 0 0 14,300 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 15,800

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 5,600

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 5,250 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์อืน

ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระ
เกียรติฯ พร้อมติดตัง จํานวน  1  ชุด 0 0 94,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 67,700 29,690 321,390 185,000 121,400

รวมงบลงทุน 67,700 29,690 321,390 185,000 121,400

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 30,000 20,000 0 30,000 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมรายจ่ายอืน 30,000 20,000 0 30,000 30,000

รวมงบรายจ่ายอืน 30,000 20,000 0 30,000 30,000

รวมงานบริหารทัวไป 8,989,257.08 8,201,323.3 8,309,329.55 10,345,266 11,086,800

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,188,618 1,363,968 1,321,393 1,659,000 5.91 % 1,757,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,980 7,900 315 23,000 -14.35 % 19,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 483,600 534,480 534,120 555,800 3.31 % 574,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 24,000 22,740 18,500 -34.05 % 12,200

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,758,198 1,972,348 1,920,568 2,298,300 2,405,100

รวมงบบุคลากร 1,758,198 1,972,348 1,920,568 2,298,300 2,405,100

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 140,530 0 0 100,000 -50 % 50,000
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 72,000 67,500 77,500 114,000 0 % 114,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 212,530 67,500 77,500 229,000 179,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 70,100 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ต่างๆ 0 0 0 0 100 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจูงใจและส่งเสริมการ
ชําระภาษี 0 360 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 18,668 14,188 25,156 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 38,000 5.26 % 40,000

ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนาต่าง ๆ 0 0 52,000 72,000 11.11 % 80,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบ
รม และ◌ัสัมมนาต่าง ๆ 0 31,100 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 15,175 11,520 1,750 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 103,943 57,168 78,906 230,000 340,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 102,931.1 63,963 65,642 80,000 25 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 0 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 54,320 45,800 52,220 100,000 0 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 157,251.1 109,763 117,862 200,000 220,000
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รวมงบดําเนินงาน 473,724.1 234,431 274,268 659,000 739,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เหล็ก มอก. 2 บาน 0 25,000 16,350 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถจักรยานยนต์ 0 0 38,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล 0 9,900 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล 22,900 0 0 0 100 % 30,000

ค่าจัดซือเครืองปรินเตอร์เลเซอร์ 0 4,500 8,990 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสแกนเนอร์ 0 3,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 2,900 1,750 0 0 0 % 0

เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน  
จํานวน  1  ชุด 0 0 16,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,800 44,150 79,340 0 30,000

รวมงบลงทุน 25,800 44,150 79,340 0 30,000

รวมงานบริหารงานคลัง 2,257,722.1 2,250,929 2,274,176 2,957,300 3,174,100

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 11,246,979.18 10,452,252.3 10,583,505.55 13,302,566 14,260,900

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 64,080 64,080 72,000 72,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย 0 0 0 0 100 % 72,000
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 29,093.8 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตําบลศรีละ
กอ (อปพร.)

23,833.8 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล 0 46,830 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล 55,600 0 51,900 60,000 -100 % 0

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
พลเรือน อบต.ศรีละกอ 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเห
ตุนท้องถนนช่วงเทศกาล 0 0 0 0 100 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 143,513.8 140,003.8 123,900 232,000 232,000

รวมงบดําเนินงาน 143,513.8 140,003.8 123,900 232,000 232,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 143,513.8 140,003.8 123,900 232,000 232,000
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 6,000 0 40,000 72,200 0 % 72,200

รวมค่าวัสดุ 6,000 0 40,000 72,200 72,200

รวมงบดําเนินงาน 6,000 0 40,000 72,200 72,200

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ VHF/FM 27,900 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 59,500 0 0 0 0 % 0

ไฟฉายสปอร์ตไลท์  แบบมือถือ  จํานวน 
 1  ชุด 0 0 7,704 0 0 % 0

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือเครืองดับเพลิงเคมีชนิดแห้ง 0 0 20,000 0 0 % 0

ค่าจัดซือชุดดับเพลิง 0 22,200 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือถังฉีดนําแบตเตอรีไฟฟ้า 0 0 0 9,000 -100 % 0

ค่าจัดซือแผงกันจราจรแบบมีล้อ 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง 0 0 0 60,000 -100 % 0

ค่าจัดซืออุปกรณ์ดับเพลิง 0 49,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 87,400 71,700 27,704 89,000 0

รวมงบลงทุน 87,400 71,700 27,704 89,000 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 93,400 71,700 67,704 161,200 72,200

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 236,913.8 211,703.8 191,604 393,200 304,200
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 241,738 276,180 1,527,940 1,991,900 5.45 % 2,100,500

เงินประจําตําแหน่ง 0 20,650 21,700 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 222,400 422,182 680,500 15.39 % 785,200

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 36,000 57,660 61,100 -28.31 % 43,800

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 241,738 555,230 2,029,482 2,775,500 2,971,500

รวมงบบุคลากร 241,738 555,230 2,029,482 2,775,500 2,971,500

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 139,970 0 0 100,000 -50 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 28,000 36,000 31,000 72,000 0 % 72,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,102 2,400 16,600 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 172,072 38,400 47,600 197,000 147,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 50,800 0 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 27,292 0 0 0 100 % 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 9,662 31,236 60,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้าง

0 68,100 0 0 0 % 0

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้าง

0 0 80,100 123,600 -2.91 % 120,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 78,092 77,762 111,336 228,600 245,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 24,020 21,405 31,015 35,000 42.86 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 17,775 0 18,985 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,250 11,400 19,040 20,000 50 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 55,045 32,805 69,040 110,000 135,000

รวมงบดําเนินงาน 305,209 148,967 227,976 535,600 527,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอีสํานักงาน  จํานวน  1  ตัว 0 1,820 0 0 0 % 0

โต๊ะทํางานพร้อมกระจก  จํานวน  1  ตัว 0 5,450 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 1,750 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 9,020 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 9,020 0 0 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 546,947 713,217 2,257,458 3,311,100 3,498,500

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  09:59:34 หน้า : 13/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก 39,595 40,000 0 40,000 -100 % 0

โครงการวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 868,000 529,460 712,000 1.17 % 720,300

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน  ค่าสือการเรียนการสอน  วัสดุ
การศึกษา  และเครืองเล่นพัฒนาการเด็ก

0 0 222,700 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 39,595 908,000 752,160 752,000 750,300

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,719,408.4 1,682,021.4 1,533,397.4 1,790,000 -15.08 % 1,520,000

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 513,057 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 2,232,465.4 1,682,021.4 1,533,397.4 1,790,000 1,520,000

รวมงบดําเนินงาน 2,272,060.4 2,590,021.4 2,285,557.4 2,542,000 2,270,300

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,178,000 3,048,000 2,946,000 3,000,000 -100 % 0

ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.)

0 0 0 0 100 % 2,744,000

รวมเงินอุดหนุน 3,178,000 3,048,000 2,946,000 3,000,000 2,744,000

รวมงบเงินอุดหนุน 3,178,000 3,048,000 2,946,000 3,000,000 2,744,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,450,060.4 5,638,021.4 5,231,557.4 5,542,000 5,014,300
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมแผนงานการศึกษา 5,997,007.4 6,351,238.4 7,489,015.4 8,853,100 8,512,800

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 11,400 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและบริการ
ทําหมันสุนัขและแมว

0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การควบคุม
ป้องกันกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า 0 10,820 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการ
ควบคุมกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 58,940 -6.68 % 55,000

โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และ
ขึนทะเบียนสัตว์ 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมให้ความรู้อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน 0 48,360 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 59,180 0 140,340 130,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 48,000 0 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 48,000 0 50,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 0 107,180 0 190,340 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 270,000 270,000 0 0 0 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 340,000

รวมเงินอุดหนุน 270,000 270,000 0 0 340,000

รวมงบเงินอุดหนุน 270,000 270,000 0 0 340,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 270,000 377,180 0 190,340 520,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 0 0 340,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 340,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 340,000 0

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 0 0 340,000 0

รวมแผนงานสาธารณสุข 270,000 377,180 0 530,340 520,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 523,040 541,140 584,500 7.94 % 630,900

เงินประจําตําแหน่ง 0 42,816 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 565,856 583,140 626,500 672,900

รวมงบบุคลากร 0 565,856 583,140 626,500 672,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 36,000 36,000 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 32,900 36,000 44,000 0 % 44,000

รวมค่าตอบแทน 0 68,900 72,000 130,000 130,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 22,700 12,160 30,000 0 % 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึก
อบรม และสัมมนาต่าง ๆ 0 0 8,700 30,000 0 % 30,000

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบ
รม และ◌ัสัมมนาต่าง ๆ 0 19,800 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าใช้สอย 0 42,500 20,860 65,000 65,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 11,620 20,000 0 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 38,530 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 50,150 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 111,400 143,010 265,000 265,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 2,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก 0 9,440 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็ก มอก. 2 บาน 0 0 5,450 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล 0 9,900 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 3,500 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,840 5,450 0 2,500

รวมงบลงทุน 0 22,840 5,450 0 2,500

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 700,096 731,600 891,500 940,400

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาว 99,875 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ 
และผู้ดูแลผู้สูงอายุ 0 183,350 170,510 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุและ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 200,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเยาวชน 0 0 20,000 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้
สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 0 0 19,866 20,000 -50 % 10,000

ค่าใช้ตามโครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ 0 0 0 20,000 -50 % 10,000

โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส 0 0 0 0 100 % 18,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการป้องกันการติดเชือเอชไอวีใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน 0 4,235 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 299,875 187,585 210,376 40,000 38,000

รวมงบดําเนินงาน 299,875 187,585 210,376 40,000 38,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 5,000 0 0 15,000 -100 % 0

อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอจักราช 0 0 0 0 100 % 10,000

อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพือจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วย
เหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัดนครราชสีมา

0 0 0 0 100 % 5,000

รวมเงินอุดหนุน 5,000 0 0 15,000 15,000

รวมงบเงินอุดหนุน 5,000 0 0 15,000 15,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 304,875 187,585 210,376 55,000 53,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 304,875 887,681 941,976 946,500 993,400

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 514,440 598,402 557,468 773,700 -7.52 % 715,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 20,300 -2.96 % 19,700

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 462,000 509,280 508,320 529,000 2.93 % 544,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 96,000 96,000 94,740 90,500 -6.85 % 84,300

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,114,440 1,245,682 1,202,528 1,455,500 1,406,000

รวมงบบุคลากร 1,114,440 1,245,682 1,202,528 1,455,500 1,406,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 82,030 0 0 80,000 -37.5 % 50,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 82,030 0 0 100,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 22,500 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 12,724 1,280 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 11,708 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้าง

0 17,800 0 30,000 33.33 % 40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 2,600 25,350 119,200 120,000 0 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 36,808 55,874 120,480 180,000 200,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 35,063 26,723 15,101 40,000 0 % 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 134,985 31,109 62,590 50,000 60 % 80,000
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วัสดุก่อสร้าง 122,567 6,317 24,886 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 2,320 1,700 8,820.25 35,000 14.29 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 59,000 38,690 50,000 80,000 -37.5 % 50,000

วัสดุสํารวจ 3,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 356,935 104,539 161,397.25 255,000 260,000

รวมงบดําเนินงาน 475,773 160,413 281,877.25 535,000 530,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีรับรองแขก 0 0 0 0 100 % 5,000

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 15,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้กระจกบานเลือน 4,900 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กทึบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน 11,000 5,450 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 4,300 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) 0 0 655,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าจัดซือเครืองตบดิน 0 20,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองมือช่าง 0 5,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือชุดทดสอบคอนกรีต 0 0 0 20,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเลือยยนต์ 0 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซือกล้องถ่ายภาพนิงระบบดิจิตอล 9,500 0 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือตู้ทํานําร้อนนําเย็นแบบควําถัง 0 6,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 5,700 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเครืองเจีย/ตัด 0 4,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองเจีย/ตัด แบบมือถือ 0 5,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือถังเก็บนํา 0 0 0 50,000 -100 % 0

ค่าจัดซือปัมนําแรงดันสูง 0 0 0 10,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเลือยวงเดือน 0 5,500 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซือเทปวัดระยะเหล็ก 24,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล 22,900 0 0 25,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรินตอร์เลเซอร์ 0 4,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 5,800 0 0 6,400 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 0 1,750 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 83,800 77,000 655,000 126,400 16,000

รวมงบลงทุน 83,800 77,000 655,000 126,400 16,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,674,013 1,483,095 2,139,405.25 2,116,900 1,952,000

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 430,000 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านละกอ  ม.16 0 66,244.49 0 0 0 % 0

โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านช่องโค หมู่ที 17 115,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนตาพรม หมู่ที 10 226,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองตะไก้น้อย หมู่ที 14 157,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย หมู่ที 11 226,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอรพิมพ์ หมู่ที 15 156,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายที 2) 
บ้านโนนไม้แดง หมู่ที 8 72,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายที 3) 
บ้านโนนไม้แดง หมูที 8 82,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายที ◌ื1) 
บ้านโนนไม้แดง หมู่ที 8 29,700 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนอง
ตะไก้ หมู่ที 6 165,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านละ
กอ หมู่ที 4 33,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนําล้น บ้านละกอ 
หมู่ที 3 135,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ช่วงที 1) บ้านช่องโค หมู่ที 
2

129,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ช่วงที 2) บ้านช่องโค หมู่ที 
2

81,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านตาเงิน หมู่ที 
1

217,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านลุงถ่อน หมู่ที 7 210,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดขยายสระมาบน้อย บ้านใหม่
ศรีจันทร์สินธุ์ หมู่ที 12 190,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดขยายสระหนองกะจ่าง บ้าน
อุดมทรัพย์ หมู่ที 16 229,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กทีทํา
การ อบต.ศรีละกอ (จุดที 1) 13,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กทีทํา
การ อบต.ศรีละกอ (จุดที 2) 13,500 0 0 0 0 % 0

โครงการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กทีทํา
การ อบต.ศรีละกอ (จุดที 3) 20,400 0 0 0 0 % 0

โครงการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กทีทํา
การ อบต.ศรีละกอ (จุดที 4) 22,000 0 0 0 0 % 0

โครงการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กทีทํา
การ อบต.ศรีละกอ (จุดที 5) 9,700 0 0 0 0 % 0

โครงการเทพืนคอนกรีตเสริมเหล็กทีทํา
การ อบต.ศรีละกอ (จุดที 6) 2,900 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน
โกรกไม้แดง หมู่ที 9 173,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้าน
โคกสําโรง หมู่ที 5 175,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านละ
กอ หมู่ที 4 158,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านช่องโค หมู่ที 17 75,000 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านละกอ หมู่ที 3 90,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่สอร้างถนน คสล. หมู่ที 7 0 0 0 0 100 % 233,400
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โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. บ้านโนน
ตาพรม  หมู่ที  10  0 180,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ศพ
ด.ละกอ 0 0 0 0 100 % 360,100

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 232,300

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10 0 0 0 0 100 % 233,300

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 11 0 0 0 0 100 % 233,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 0 0 0 0 100 % 311,500

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 14 0 0 0 0 100 % 233,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 234,800

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 4 0 0 0 0 100 % 235,200

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 0 0 0 0 100 % 234,400

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 0 0 0 0 100 % 233,100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโกรกไม้แดง ม.9  0 227,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโคกสําโรง หมู่ที  5 0 189,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านช่องโค  หมู่ที  17  (สายที  
1) 0 133,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านช่องโค  หมู่ที  17  (สายที  
2) 0 39,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านช่องโค  หมู่ที  2  0 227,000 276,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านละกอ  หมู่ที  3 0 227,500 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองเครือชุด  หมู่ที 13 160,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองตะไก้  หมู่ที  6  0 0 370,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองตะไก้  หมู่ที  6 0 227,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองตะไก้น้อย   หมู่ที 14 0 227,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านอุดมทรัพย์  หมู่ที  16  0 0 232,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านละกอ หมู่ที 4 0 0 0 1,603,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองไผ่น้อย ม.11     0 227,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหม่ศรีจันทร์สินธุ์  หมู่ที  12 0 184,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอรพิมพ์ หมู่ที 15   0 227,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านละ
กอ  หมู่ที  4  0 54,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้าน
หนองเครือชุด  หมู่ที  13  0 195,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้าน
โคกสําโรง หมู่ที 5 0 0 0 1,160,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนน
ไม้แดง หมู่ที 8 0 0 0 1,237,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 13 0 0 0 0 100 % 326,600

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 15 0 0 0 0 100 % 87,400

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  09:59:35 หน้า : 26/36



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 15  
สายที 2 0 0 0 0 100 % 125,500

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 15 
สายที 1 0 0 0 0 100 % 33,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 17 0 0 0 0 100 % 287,200

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 129,500

โครงการก่อสร้างรัวรอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตพืนทีตําบลศรีละกอ 0 0 394,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านตาเงิน หมู่ที 
1

0 220,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนหิน
คลุก หมู่ที 6 0 0 0 0 100 % 236,700

โครงการขุดลอกหนองระเวียง  บ้านอุดม
ทรัพย์  หมู่ที  16  0 225,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตังถังแชมเปญพร้อมโรงสูบ 
 บ้านลุงถ่อน  หมู่ที  7  0 299,999 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุง/ต่อเติมทีทําการ อบต
.ศรีละกอ 0 0 0 500,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนน
ไม้แดง หมู่ที 8 (สายที 1) 0 199,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านโนน
ไม้แดง หมู่ที 8(สายที 2) 0 29,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงระบบประปานําสุก
สระหนองพะยอม บ้านละกอ  หมู่ที  4  0 73,000 0 0 0 % 0

เงินชดเชยค่าสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ในงานหรือโครงการและ
สํานักเบิกทีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงิน
เพิมภายใต้แผนงานเดียวกัน

0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,365,700 3,678,743.49 1,702,000 4,500,000 4,080,000

รวมงบลงทุน 3,365,700 3,678,743.49 1,702,000 4,500,000 4,080,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 338,830.83 488,488.7 563,015.71 400,000 -100 % 0

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจัก
ราช 0 0 0 0 100 % 400,000

รวมเงินอุดหนุน 338,830.83 488,488.7 563,015.71 400,000 400,000

รวมงบเงินอุดหนุน 338,830.83 488,488.7 563,015.71 400,000 400,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,704,530.83 4,167,232.19 2,265,015.71 4,900,000 4,480,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,378,543.83 5,650,327.19 4,404,420.96 7,016,900 6,432,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร 0 0 10,960 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบต.ศรีละกอ 1,850 0 0 0 100 % 50,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกลุ่มส่ง
เสริมอาชีพตําบลศรีละกอ 0 141,010 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพตําบลศรีละกอ 0 0 146,510 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและคัด
แยกขยะหมู่บ้านต้นแบบ 0 0 19,040 20,000 0 % 20,000

โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต้าน
ภัยยาเสพติด 0 21,860 0 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมเยาวชน 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านและ
ประชาชนตําบลศรีละกอ 0 0 0 0 100 % 15,000
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตําบล
ศรีละกอ 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการอบรมความรู้ผู้ดูแลระบบ
ประปาหมู่บ้านและตรวจสอบคุณภาพนํา 0 0 0 0 100 % 100,000

โครงการไออุ่นจากครอบครัวสานสายใย
จากชุมชน 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 1,850 162,870 176,510 20,000 235,000

รวมงบดําเนินงาน 1,850 162,870 176,510 20,000 235,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอจักราช 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0 20,000 20,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,850 162,870 176,510 40,000 255,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1,850 162,870 176,510 40,000 255,000
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรม
ชุมชน/หมู่บ้าน

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 0 0 20,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 20,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 0 0 20,000 -100 % 0

อุดหนุนอําเภอจักราชโครงการรัฐพิธี 
งานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมอําเภอ 0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 20,000 0 0 20,000 40,000
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งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด 0 0 0 2,394 6,165.66 % 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 0 356,133 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด

0 69,537 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดศรีละกอเกมส์ 147,743 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมแข่งขันกีฬาท้องถิน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 65,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการจัดซืออุปกรณ์กีฬาสําหรับหมู่
บ้าน 34,425 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 247,168 425,670 0 2,394 170,000

รวมงบดําเนินงาน 247,168 425,670 0 2,394 170,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 297,168 425,670 0 2,394 170,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา อบต.ศรีละกอ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา อบต.ศรีละกอ 0 50,000 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการสืบสานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา อบต.ศรีละกอ 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 50,000 50,000 0 30,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 50,000 50,000 0 30,000 30,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 50,000 50,000 0 30,000 30,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 367,168 475,670 0 52,394 240,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 277,740 329,649 346,020 376,500 58.09 % 595,200

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 112,800 115,680 120,500 2.9 % 124,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 24,000 24,000 24,000 0 % 24,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 319,740 508,449 527,700 563,000 785,200

รวมงบบุคลากร 319,740 508,449 527,700 563,000 785,200
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งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 23,370 0 0 10,000 200 % 30,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 23,370 0 0 20,000 40,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้
ความรู้เกษตร ลดต้นทุน เพิมผลผลิต 0 0 11,740 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการแปลงสาธิต
เกษตรอินทรีย์ตําบลศรีละกอ" 0 17,910 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแปลงสาธิต
เกษตรอินทรีย์ตําบลศรีละกอ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 1,600 15,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 9,272 0 0 0 % 0

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้าง 0 41,700 0 0 0 % 0

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง

0 0 4,900 20,000 0 % 20,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 0 68,882 18,240 85,000 85,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 2,790 7,800 335 15,000 0 % 15,000
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วัสดุการเกษตร 0 0 1,250 15,000 0 % 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 6,200 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 2,790 7,800 7,785 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 26,160 76,682 26,025 165,000 185,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 2,500

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 1,820 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเลือนกระจก 0 4,720 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน พร้อมกระจก 0 5,450 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 0 1,420 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล 22,900 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครือง ปรินเตอร์ 0 0 14,300 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า 2,900 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,800 13,410 14,300 0 2,500

รวมงบลงทุน 25,800 13,410 14,300 0 2,500

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 371,700 598,541 568,025 728,000 972,700
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดวัชพืชในแหล่ง
นําสาธารณะในเขตพืนทีตําบลศรีละกอ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาอาสาปลูกป่า 
800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี 
"ศรีละกอปลูกป่า เสริมสร้างสิงแวดล้อม"

3,360 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาอาสาปลูกป่า 
800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี "ศรี
ละกอปลูกป่า เสริมสร้างสิงแวดล้อม" 0 14,615 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตาม "โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการอันเนืองมาจากพระ
ราชดําริการปลูกหญ้าแฝก" 0 5,360 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักนํา รักป่า 
รักษาแผ่นดิน 0 0 41,254 30,000 0 % 30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุน
การดําเนินการอันเนืองมาจากพระราช
ดําริการปลูกหญ้าแฝก

0 0 360 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
การอันเนืองมาจากพระราชดําริการปลูก
หญ้าแฝก

0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
สุดาสยามบรมราชกุมารี

0 0 0 25,000 0 % 25,000

รวมค่าใช้สอย 3,360 19,975 41,614 75,000 80,000

รวมงบดําเนินงาน 3,360 19,975 41,614 75,000 80,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 3,360 19,975 41,614 75,000 80,000

รวมแผนงานการเกษตร 375,060 618,516 609,639 803,000 1,052,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 83,349 100,930 120,643 200,000 -27 % 146,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 10,896,500 12,000,000 5.17 % 12,620,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 6,693,600 7,920,000 -11.36 % 7,020,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 28,000 30,000 30,000 50,000 -4 % 48,000

สํารองจ่าย 1,439,575 1,654,717 1,163,237 1,200,000 0 % 1,200,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 165,000 160,000 166,000 180,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถินหรือพืนที 0 0 0 0 100 % 180,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 160,000 170,000 170,000 212,000 1.42 % 215,000

รวมงบกลาง 1,875,924 2,115,647 19,239,980 21,762,000 21,429,000

รวมงบกลาง 1,875,924 2,115,647 19,239,980 21,762,000 21,429,000

รวมงบกลาง 1,875,924 2,115,647 19,239,980 21,762,000 21,429,000

รวมแผนงานงบกลาง 1,875,924 2,115,647 19,239,980 21,762,000 21,429,000

รวมทุกแผนงาน 26,054,321.21 27,303,085.69 43,636,650.91 53,700,000 54,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ
อําเภอ จักราช   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 54,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 11,086,800 บาท
งบบุคลากร รวม 7,725,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,900 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,100 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของ นายก อบต. / รองนายก อบต. ให้แก่
  - นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
  - รองนายกองค์การบริาหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. / รองนายก อบต
. ให้แก่
  -  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
  -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง
จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่
  -  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 คน
  -  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 คน
จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต
. จํานวน1 อัตรา จํานวน 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,096,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ให้แก่
  -  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 คน
  -  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 32 คน
  -  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 คน
จํานวน  12 เดือน
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,944,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,901,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมทังเงินปรับปรุงเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล ดังนี
 - นักบริหารงาน อบต. (ปลัด) 
 - นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด)
 - นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานัก)
 - นักจัดการงานทัวไป
 - นิติกร
 - เจ้าหน้าทีตรวจสอบภายใน
 - นักทรัพยากรบุคคล
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 - เจ้าพนักงานป้องกันฯ
 - เจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 130,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว / เงินเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก.พ
. รับรองและเงินปรับเพืออืนๆ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในหน่วยงาน ดังนี
 - นักบริหารงาน อบต. (ปลัด)
 - เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 204,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 3 ตําแหน่ง ดังนี
 - นักบริหารงาน อบต. (ปลัด)
 - นักบริหารงาน อบต. (รองปลัด)
 - นักบริหารงานทัวไป (หัวหน้าสํานัก)
จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 649,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี
 - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 - นักการภารโรง
 - พนักงานขับรถยนต์
 - แม่บ้าน
 - คนงานทัวไป
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ดังนี
 - นักการภารโรง
 - พนักงานขับรถยนต์
 - แม่บ้าน
 - คนงานทัวไป
จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 3,209,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 472,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 200,000 บาท
 1. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการแก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล, ค่าตอบแทน อปพร. , เงินตอบแทนเจ้าหน้าที ในการเลือกตัง เงิน
รางวัล และค่าตอบแทนอืนๆ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 และ ระเบียบคณะกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
 2. เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซือหรือการจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองและอืน ๆ ตามหนังสือ กค
.0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ใน
ลักษณะงานส่วนใหญ่ ทําใน/ทํานอก ทีตังสํานักงาน และปฏิบัติงานนัน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีสามารถเบิกได้ตาม
สิทธิ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
นายก อบต. ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 1,917,700 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช่จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)  
หรือ ค่าเช่าพืนทีเว็บไซต์ ค่าโทรภาพ โทรสาร ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม และค่าสือสารอืนๆ ค่าใช้จ่ายในการบริการพืนทีจัดเก็บเว็บไซด์และ
ฐานข้อมูล รวมทังค่าเช่าพืนทีและค่าต่ออายุโดเมนเนม
 SRILAKOR.GO.TH ของ อบต.ศรีละกอ ค่าบํารุงรักษาระบบและรักษา
ข้อมูล ฯลฯ

ค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมากําจัดสิงปฏิกูล และอืนๆ 
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเบิกรับวารสาร นิตยสารท้องถินหนังสือ
ระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือพิมพ์ และอืน ๆ
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ค่าจ้างเหมาบริการอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวกค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาผู้คนบริจาคโลหิตและผู้เข้าร่วมในพิธีการต่าง ๆทีเหมาะสมค่า
จ้างเหมาบริการซึงให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ เป็นต้น ตามหนังสือ มท
. 0808.2/ว 1536 ลว 19 มี.ค. 61
ค่าใช้จ่ายในการเบิกรับวารสาร นิตยสารท้องถิน หนังสือระเบียบ หรือ
กฎหมาย หรือหนังสือพิมพ์ และอืน ๆ

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเบิกรับวารสาร นิตยสารท้องถินหนังสือ
ระเบียบกฎหมาย หรือหนังสือพิมพ์ และอืน ๆ

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดินสาธารณประโยชน์ตําบลศรีละกอ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.2 ข้อ
ที 28 หน้าที  48

ค่าธรรมเนียม ค่าคําขอ ค่าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนทีดิน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าคําขอ ค่าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนทีดิน
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 160,000 บาท

1)  ค่ารับรอง  
เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืมทีไม่มีแอลกอฮอล์ซึงมีอาหารว่างหรือ
ขนมประกอบ ค่าของขวัญหรือของทีระลึก ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที
เกียวเนืองในการเลียงรับรองรวมทังค่าบริการด้วยและค่าใช้จ่ายอืนๆซึงจํา
เป็นต้องจ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือเป็นการรับรองผู้มาติดต่อ
ราชการ ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีไป
นิเทศงาน ตรวจงาน เยียมชมทัศนศึกษาดูงาน รวมถึงเจ้าหน้าทีทีเกียว
ข้อง ซึงร่วมรับคณะบุคคล ตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค
. 48

2)  ค่าเลียงรับรอง
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการ
หรือ คณะอนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฏหมาย หรือตาม
ระเบียบ หรือ หนังสือสังการของกระทรวงมหาดไทย เท่าทีจ่ายจริงอยู่ใน
ดุลยพินิจผู้บริหารและการประชุมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรี
ละกอ ทังนีให้รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมอืนๆ และเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องซึงเข้า
ร่วมประชุม ตามหนังสือ มท 0808.4/ว 2381 ลว 28 ก.ค. 48

3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานวันสําคัญทางศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมชุมชน/หมู่บ้าน และรัฐพิธี อบต.ศรีละกอ
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมงานวันสําคัญทาง
ศาสนาประเพณี วัฒนธรรม /กิจกรรมชุมหมู่บ้านและงานรัฐพิธี และงาน
กิจกรรมอืนๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ เป็นเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที 6.2 ข้อที 1
 หน้าที 82
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ ของรางวัลหรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
และพวงมาลา สําหรับพิธีการในวันสําคัญต่าง ๆ

จํานวน 3,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้และพวงมาลา ตามวาระและโอกาสที
จําเป็นและมีความสําคัญ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกฯ และเจ้าหน้าทีของ อบต.ศรีละกอ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกฯ และเจ้าหน้าทีของ อบต.ศรีละกอ ค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไข
เพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เปลียน
แปลงฉบับที 1 ข้อที 3 หน้าที 1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต. สัญจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.สัญจร ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าป้าย ค่าจัดสถานที ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอืนๆ ตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 2 หน้าที 1
ค่าใช้จ่ายตามโครงการทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนและแผนพัฒนาสีปีของ
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องและจําเป็นในการดําเนินงาน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืน ๆ ตามระเบียบ มท
.ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
และทีแก้ไขเพิมเติม 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 4 หน้าที 1

ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยและกฎหมาย
ท้องถิน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยและ
กฎหมายท้องถิน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
เช่าสถานที ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และ
อืน ๆ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.1  ข้อ
ที 2 หน้าที 39

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีมีความจําเป็นและเหมาะ
สม  เช่น เข้าร่วมกิจกรรมอําเภอ และอืนๆ 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 200,000 บาท
สําหรับเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้าหน้าทีท้องถิน
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ เช่น ข้าราชการ ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาฯและผู้ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินสังให้ไปปฏิบัติ
ราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินและได้กําหนดเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการจากองค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ 
ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการการเลือกตังนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตัง ค่าแบบพิมพ์
บัตรเลือกตัง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และอืนๆ ตาม พรบ.การเลือกตัง
สมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน พ.ศ. 2545
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.1 ข้อ
ที 8 หน้าที 41
ค่าใช้จ่ายเพือดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยหรือ
ตามหนังสือสังการ

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม/โครงการตามนโยบายรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยตามหนังสือสังการ เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และทีแก้ไขเพิมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ
. 2552
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.1 ข้อ
ที 7 หน้าที 40
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ
 ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ และลูกจ้าง ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2557
โครงการอบรมทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน ฯ สําหรับผู้
บริหารท้องถิน  ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิน  ได้แก่ รองนายก อบต. เลขานุการ
นายก อบต.  และ ประธานสภา อบต.  สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ท้องถิน พนักงานจ้าง ของ อบต.  ผู้นําชุมชน และกลุ่มองค์กรภายในตําบล
ศรีละกอรวมทังผู้เกียวข้องตามโครงการ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครือง
ดืม ค่าจ้างเหมารถรถปรับอากาศ vip ค่าทีพัก ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายทีจําเป็น และอืนๆ ตามระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิม
เติม และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เปลียน
แปลงฉบับที 1 ข้อที 1 หน้าที 1
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 194,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์รถตัด
หญ้า เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และอืนๆ 

ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น
กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ตลอดจนวัสดุสํานักงานอืน ๆ สําหรับ
บริหารงานภายในองค์กร และอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน เป็นต้น
ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรี
ละกอและทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีละ
กอ เช่นฟิวส์ หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า เป็นต้น  ตามหนังสือ มท
. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  ไม้กวาด  แปรง  ผงซัก
ฟอก นํายาล้างจาน แก้วนํา เป็นต้น ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น  แบตเตอรี  ยางนอก  ยาง
ใน   หัวเทียน เป็นต้น ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 59 และหนังสือ มท. 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค. 61

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเชล นํามันเบนซิน นํามันเครือง แก๊สหุ้ง
ตุ้ม   และอืนๆ เป็นต้น ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว 27 มิ.ย
. 59 และหนังสือ มท. 0808.2/ว 1536 ลว.19 มี.ค. 61

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมข่าวสารของ อบต. แผ่นป้าย
ประกาศ สติกเกอร์ โปสเตอร์ สี พู่กัน ฟิล์มเทปบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสี
หรือขาวดํา ได้จากการล้าง อัด ขยาย เป็นต้น ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว
 1248 ลว 27 มิ.ย. 59

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม   และ
วัสดุอืนทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248
 ลว 27 มิ.ย. 59

ค่าสาธารณูปโภค รวม 290,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก หรืออาคารสถานทีทีอยู่ในความรับผิดชอบ
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลศรีละ
กอ

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พืนฐาน โทรศัพท์เคลือนที ค่าใช้จ่ายเพือให้ได้ใช้
บริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการบริการ เช่น ค่าเช่า
เครือง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสาย เป็นต้น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร และอืนๆ 
งบลงทุน รวม 121,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 121,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย
. 58
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 3
 ยุทธศาสตร์ที 1.2  ข้อที 2 หน้าที 4
ค่าจัดซือเครืองชังดิจิตอลตังโต๊ะ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองชังดิจิตอลตังโต๊ะ จํานวน 1 เครือง ๆ
 ละ 5,000 เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว
 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 3
 ยุทธศาสตร์ที 1.2  ข้อที 3 หน้าที 4
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ จํานวน 33,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศ ชนิดแขวน มีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 1 เครือง  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที 1.2 ข้อที 8  หน้าที 7

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ค่าจัดซือไฟกระพริบโซล่าเซล จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือไฟกระพริบโซ่ล่าเซล ขนาด 300 มม.  สี
เหลือง พร้อมเสาเหล็กขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว สูง 3 เมตร  ทาสีขาว
สลับดํา ฐานคอนกรีต พร้อมติดตังจํานวน 1 ชุด ๆ ละ 25,000 บาท เป็น
ไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย
. 58
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 3
 ยุทธศาสตร์ที  1.2  ข้อที 1  หน้าที 4

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิววเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1
 (คุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลาง) จํานวน 2 ชุด  ๆ
 ละ 16,000 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2
/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 3
 ยุทธศาสตร์ที 1.2 ข้อที 5 หน้าที 4
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา จํานวน 15,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์  ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที 1 จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 7,900
 บาท  (คุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลาง) 
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1134 ลว. 9
 มิ.ย. 58
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติมฉบับที 3
 ยุทธศาสตร์ที 1.2 ข้อที 7 หน้าที 5
ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 5,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า จํานวน 2 เครือง ๆ ละ 2,800
 บาท (คุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคากลาง)เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58สอด
คล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิมเติมฉบับที 3
  ยุทธศาสตร์ที 1.2 ข้อที 6 หน้าที 4

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ  ซึงมิใช่เพือการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดิน  และ สิง
ก่อสร้าง หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ประกอบ 
1. ค่าจ้างจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินผล
2. ค่าจ้าพัฒนาเว็บไซต์ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.2 ข้อ
ที 8 หน้าที 43

งานบริหารงานคลัง รวม 3,174,100 บาท
งบบุคลากร รวม 2,405,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,405,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,757,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ดังนี
 - ผู้อํานวยการกองคลัง
 - นักวิชาการคลัง
 - นักวิชาการเงินและบัญชี
 - นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 - เจ้าพนักงานพัสดุ
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,700 บาท
 เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวและเงินเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก
.พ.รับรอง และเงินปรับเพิมอืน ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ดังนี
 - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 - เจ้าพนักงานพัสดุ
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน
คลัง  จํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 574,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี
 - ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 - ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในหน่วย
งาน ดังนี
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 739,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 179,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซือหรือการจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองและอืน ๆ ตามหนังสือ กค
.0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ใน
ลักษณะงานส่วนใหญ่ทําใน/ทํานอก ทีตังสํานักงาน และปฏิบัติงานนันนอก
เวลาราชการ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และที
แก้ไขเพิมเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 114,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีสามารถเบิกได้ตาม
สิทธิ ตามระเบียบราชการ และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาโฆษณา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นป้ายหรือแผ่นพับ วารสาร เข้าเล่ม
เคลือบปก งานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่นป้ายประชาสัมพันธ์เกียวกับงาน
ภาษี  แผ่นพับ โปสเตอร์  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจูงใจและส่งเสริมการชําระภาษี จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจูงใจและส่งเสริมการชําระ
ภาษี เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่ง
กีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.2 ข้อ
ที 19  หน้าที 46
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของ พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ค่าธรรมเนียมค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสัมมนาต่าง ๆ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ
 ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้าง ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าจ้าง
เหมาบริการ และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1   ข้อที 8  หน้าที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์
ต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เครืองถ่ายเอกสาร เครืองอัด
สําเนาพิมพ์ดีด เครืองคอมพิวเตอร์ ปรินเตอร์ เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ
ยางลบ ตลอดจนวัสดุสํานักงานอืน ๆ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันดีเซล นํามันเบนซิล นํามันเครือง แก๊สหุง
ต้ม และอืนๆ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม  และ
วัสดุอืนทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบ
ที 2 ( คุณลักษณะพืนฐานคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ราคา
กลาง) จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 30,000 บาท สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 3  ยุทธศาสตร์ที  1.2  ข้อที 8  หน้าที 5
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 232,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 232,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 232,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยสํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีละกอ จํานวน 12 เดือน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าเครืองแต่งกาย ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 6  หน้าที 2
โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันพลเรือน อบต.ศรีละกอ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตําบลศรีละกอ (อปพร.) ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบ
แทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
เครืองแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 7  หน้าที 2
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุนท้องถนนช่วงเทศกาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน ช่วงเทศกาล เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ และอืนๆ เป็นต้น ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ ตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0810.4/ว 661 ลว 9 มี.ค. 61 เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 5.3   ข้อ
ที  1 หน้าที 78

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 72,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 72,200 บาท
ค่าวัสดุ รวม 72,200 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 72,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,498,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,971,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,971,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและครู พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ดังนี
 - นักบริหารงานการศึกษา
 - นักวิชาการศึกษา
 - ครู
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 785,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างให้แก่พนักงานจ้างในหน่วยงาน ดัง
นี 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
- นักการภารโรง
- ผู้ดูแลเด็ก
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 43,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
- นักการภารโรง
- ผู้ดูแลเด็ก
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 527,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 147,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซือหรือการจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองและอืน ๆ ตามหนังสือ กค
.0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ใน
ลักษณะงานส่วนใหญ่ ทําใน/ทํานอก ทีตังสํานักงาน และปฏิบัติงานนัน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีสามารถเบิกได้ตาม
สิทธิ ตามระเบียบราชการ และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร พนักงานส่วนตําบลทีสามารถเบิก
ได้ตามสิทธิตามระเบียบราชการ และระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไข
เพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 245,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนา/รัฐพิธี จารีตประเพณีและงาน
อืน ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันพ่อ วันแม่ วันปิยมหาราช วัน
ลอยกระทง และงานกิจกรรมอืน ๆ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
สําหรับเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน และผู้ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินสังให้ไปปฏิบัติราชการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถินและได้กําหนดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการจากองค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และที
แก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้าง

จํานวน 120,000 บาท

เพือใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ ใน
การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์รถตัด
หญ้า เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และอืนๆ 

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ สํานักงาน เช่น กระดาษ สมุด ปากกา
ดินสอ ยางลบ ตลอดจนวัสดุสํานักงานอืนๆ เป็นต้น 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ แก้วนํา และอืนๆ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม   และ
วัสดุอืนทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

วัสดุการศึกษา จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา ประจําศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก และอืนๆ 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 5,014,300 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,270,300 บาท
ค่าใช้สอย รวม 750,300 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าตกแต่งสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าของ
รางวัล ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง และอืนๆ 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 9 หน้าที 2
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 720,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน คจช.การบริหารสถาน
ศึกษา ดังนี
 - ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีตําบลศรีละ
กอ จํานวน 500,000 บาท
 - ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีตําบลศรีละ
กอ จํานวน 161,500 บาท
 - ค่าหนังสือเรียน จํานวน 10,400 บาท
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน จํานวน 10,400 บาท
 - ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 15,600 บาท
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 15,600 บาท
ตามหนังสือ มท. 0816.2/ว 3274 ลว. 19 มิ.ย. 61
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 29  หน้าที 6

ค่าวัสดุ รวม 1,520,000 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,520,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 7 โรงเรียน ระดับอนุบาล, ป.1- ป.6
 จํานวน  1,320,000 บาท
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 26   หน้าที 6
เพือจัดซืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพืนทีตําบล
ศรีละกอ จํานวน 200,000 บาท
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 27  หน้าที 6
ตามหนังสือ มท. 0816.2/ว 3274 ลว 19 มิ.ย. 61

งบเงินอุดหนุน รวม 2,744,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,744,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืน
ฐาน (สพฐ.)

จํานวน 2,744,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 7 โรงเรียน ระดับ
อนุบาล, ป.1-ป.6 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง โรงเรียนอร
พิมพ์วิทยาโรงเรียนบ้านละกอ โรงเรียนบ้านช่องโค โรงเรียนบ้านโนนตา
พรมโรงเรียนลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ โรงเรียนบ้านโคกสําโรง 
ตามหนังสือ มท.0816.2/ว 3274 ลว.19 มิ.ย. 61
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 28  หน้าที 6
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 520,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุมกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการควบคุม
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และอืน ๆ
 สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เปลียน
แปลงฉบับที 1 ข้อที 12  หน้าที 3
โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด
ออก ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธุ์ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าจัดทําเอกสารให้ความรู้โรคไข้เลือดออก ค่าวัสดุในควบ
คุม ป้องกันโรคไข้เลือดออกและรณรงค์ทําลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ค่า
จ้างเหมาพ่นสารเคมี(หมอกควัน) เป็นไปตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1   ข้อที 11  หน้าที 3
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ค่า
เข็มฉีดยา ค่าไซริงพลาสติก ค่าแอลกอฮอลล์ ค่าสําลี และอืนๆ ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/1745 ลว 31
 ส.ค. 60 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1 ข้อที 13   หน้าที 3
โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่นค่าสํารวจสุนัขและแมว และ
อืนๆ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท0810.5/ว 0120
 ลว. 12 ม.ค. 60 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 2
 ยุทธศาสตร์ที 5.2   ข้อที 1 หน้าที 5

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีป้องกันโรคไข้เลือด
ออก วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นํายาตรวจปัสสาวะ สารเคมี วัคซีนคุม
กําเนิด และอืน ๆ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.2  ข้อ
ที 5  หน้าที 42
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งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 340,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข หมู่
ที 1 -17 จํานวน 17 หมู่บ้าน ตามหนังสือ มท 0808.2/ว 3028 ลว 6 มิ.ย
. 61 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 5.2   ข้อ
ที  1 หน้าที 8

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 940,400 บาท
งบบุคลากร รวม 672,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 672,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 630,900 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลพร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ดังนี
 - นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
 - นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคมจํานวน 1
 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 130,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซือหรือการจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองและอืน ๆ  ตามหนังสือ กค
.0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ใน
ลักษณะงานส่วนใหญ่ ทําใน/ทํานอก ทีตังสํานักงาน และปฏิบัติงานนัน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และทีแก้ไข
เพิมเติม

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีสามารถเบิกได้ตาม
สิทธิ ตามระเบียบราชการ และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 44,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบ มท. ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้าหน้าทีท้องถิน
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ ผู้ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินสังให้ไป
ปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินและได้กําหนดเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการจากองค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ ใน
การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์รถตัด
หญ้า เครืองปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ และอืนๆ 

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น
กระดาษ สมุด ปากกา ดินสอ ยางลบ ตลอดจนวัสดุสํานักงานอืน ๆ เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม   และ
วัสดุอืนทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 3
  ยุทธศาสตร์ที 1.2  ข้อที 12  หน้าที 5
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 53,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 38,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 38,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 14  หน้าที 3
ค่าใช้ตามโครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ดูแลคนพิการ ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหารและเครืองดืม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 16  หน้าที 4
โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าป้าย
ไวนิลเผยแพร่ความรู้ และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 5.1  ข้อ
ที 5 หน้าที 73

งบเงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 15,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนกิงกาชาดอําเภอจักราช จํานวน 10,000 บาท
เพือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาใน
งาน "วันรวมนําใจสู่กาชาด ประจําปี 2562"  เพือจัดหาของขวัญของ
รางวัลนําไปสมทบทุนในการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดในงานกาชาด
นครราชสีมา ประจําปี 2562 และการออกร้านกาชาดในงานฉลองวันแห่ง
ชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจําปี 2562 รวมทังการจัดกิจกรรมสาธารณ
กุศลต่าง ๆ ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และทีแก้ไขเพิมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.1 ข้อ
ที 2  หน้าที 89
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อุดหนุนโครงการจัดหารายได้เพือจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วย
เหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 5,000 บาท

เพือสนับสนุนการดําเนินโครงการจัดหารายได้กิจกรรมสาธารณกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมาประจําปีงบประมาณ 2562 
เป็นไปตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และทีแก้ไขเพิมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.1  ข้อ
ที 5  หน้าที 89

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,952,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,406,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,406,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 715,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  ให้แก่ พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุง
เงินเดือน ดังนี
 - ผู้อํานวยการกองช่าง 
 - นายช่างโยธา 
 - นายช่างเขียนแบบ
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,700 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราว/และ เงินเพิมสําหรับคุณวุฒิที ก
.พ.รับรอง   และเงินปรับเพิมอืน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลในหน่วย
งาน ดังนี
 - นายช่างเขียนแบบ
 - นายช่างโยธา
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงาน
ช่าง  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 3,500 บาท  จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 544,500 บาท
เพือจ่ายเป็นตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี  
 - ผู้ช่วยช่างโยธา
 - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 - ผู้ช่วยช่างสํารวจ
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 84,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
 - ผู้ช่วยช่างโยธา
 - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 - ผู้ช่วยช่างสํารวจ
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 530,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 70,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการซือหรือการจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซองและอืน ๆ  ตามหนังสือ กค
.0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ใน
ลักษณะงานส่วนใหญ่ ทําใน/ทํานอก ทีตังสํานักงาน และปฏิบัติงานนัน
นอกเวลาราชการ ตามระเบียบ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และที
แก้ไขเพิมเติม

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําแผ่นป้ายหรือแผ่นพับ วารสาร เข้าเล่ม
เคลือบปก งานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่นป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่น
พับ โปสเตอร์  ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
สําหรับเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของเจ้าหน้าทีท้องถิน
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอ และผู้ทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินสัง
ให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินและได้กําหนดเบิกค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์การบริหารส่วนตําบลศรีละ
กอ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า
หน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบล และลูกจ้าง

จํานวน 40,000 บาท

เพือใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ ใน
การเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง ตาม
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณณ์สํานักงานครุภัณฑ์
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น รถจักรยานยนต์ เครืองปรับ
อากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทีดินและสิงก่อสร้าง ทีเป็น
ทรัพย์สินในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีละ
กอ เช่น ระบบประปาถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
อืน ๆ เป็นต้น จํานวน 100,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 260,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน เช่น กระดาษ สมุด ปากกาดินสอ
ตลอดจนวัสดุสํานักงานอืนๆ ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีละ
กอและทีอยู่ในความรับผิดชอบ ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว 1248 ลว
 27 มิ.ย. 59

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุในการก่อสร้าง เช่น  ไม้แปรรูปต่าง ๆ นํามันทา
ไม้ทินเนอร์  สี  กระเบือง หิน ปูนซีเมนต์ ทราย ท่อ ลูกรัง หินคลุก ประแจ
คอม้า ตลับเมตร และอืน ๆ เป็นต้น

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น นํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซล นํามันเครือง และอืนๆ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม   และ
วัสดุอืนทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 16,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีรับรองแขก จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีรับรองแขก จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 5,000
 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1134 ลว
. 9 มิ.ย. 58
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.2 ข้อ
ที 32  หน้าที 49

ค่าจัดซือตู้เหล็กทึบ 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กทึบ 2 บาน จํานวน 2 หลั ราคาหลังละ 5,500
 บาท เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1134 ลว
. 9 มิ.ย. 58
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.2 ข้อ
ที 32  หน้าที 49

งานไฟฟ้าถนน รวม 4,480,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,080,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,080,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการต่อเติม/ปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
- งานปูกระเบืองพืนอาคารป้องกัน 39 ตร.ม.
- งานเทพืนอาคารป้องกัน 64 ตร.ม.
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 1
 ยุทธศาสตร์ที  ข้อที 8  หน้าที 8
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ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่สอร้างถนน คสล. หมู่ที 7 จํานวน 233,400 บาท
(เส้นจากสามแยก  ทช. นม. 6042  ข้างบ้านนายธนงค์  สาเกตุ  -  ไปทาง
ทิศเหนือ)
ถนนกว้าง  5  เมตร  เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  81
  เมตร  พร้อมลงไหล่ทางทัง  2  ด้านๆ ละ   0.50  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  405  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)  
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1   ข้อที  39  หน้าที  9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ศพด.ละกอ จํานวน 360,100 บาท
เส้นภายใน  ศ.พ.ด. ละกอ  บ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที 16
ถนนกว้าง  5  เมตร  เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  126
  เมตร  พร้อมลงไหล่ทางทัง  2  ด้านๆ ละ   0.50  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  630  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที 50  หน้าที  12
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 1 จํานวน 232,300 บาท
(เส้นจากแยกสระเขียว - บ้านนางประกอบ รังกลาง)
ถนนกว้าง 3.50 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะทาง  115
  เมตร พร้อมลงไหล่ทางทัง 2 ด้านๆ 0.25  เมตร พืนทีก่อสร้างไม่น้อย
กว่า  402.50 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)  
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที 33   หน้าที   7
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 10 จํานวน 233,300 บาท
(เส้นปากทางเข้าวัดพรมวรารามต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทางทิศเหนือ)
ถนนกว้าง  4  เมตร  เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  103
  เมตร  พร้อมลงไหล่ทางทัง  2  ด้านๆ ละ  0.25  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  412  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)  
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที 42   หน้าที  10 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 11 จํานวน 233,000 บาท
(เส้นจากบ้านนางสาวอรุณ  -  บ้านนายเตียม)
ถนนกว้าง  4  เมตร  เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  102
  เมตร  พร้อมลงไหล่ทางทัง  2  ด้านๆ ละ   0.25  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  408  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)  
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1    ข้อที  43  หน้าที   10
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 12 จํานวน 311,500 บาท
(เส้นต่อจากถนน ค.ส.ล. เดิม – ไปทางทิศใต้ถึงหน้าโรงเรียนบ้านโนนตา
พรม)
ถนนกว้าง  5  เมตร  เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  108
  เมตร  พร้อมลงไหล่ทางทัง  2  ด้านๆ ละ  0.50  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  540  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)  
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1   ข้อที 44  หน้าที 10
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 14 จํานวน 233,000 บาท
(เส้นจากบ้านนางบุญส่ง  -  บ้านนางพิน)
ถนนกว้าง  4  เมตร  เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  102
  เมตร  พร้อมลงไหล่ทางทัง  2  ด้านๆ ละ  0.25  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  408  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที  46  หน้าที 11  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 2 จํานวน 234,800 บาท
(เส้นจาก ศ.พ.ด. –  บ้านนางเสริง)
ถนนกว้าง  3  เมตร  เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะทาง  132
  เมตร พร้อมลงไหล่ทางทัง  2  ด้านๆ ละ 0.25  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  396  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1   ข้อที  34  หน้าที  8 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 4 จํานวน 235,200 บาท
(เส้นจากบ้านนายเหรียญ  -  ถนนค.ส.ล. เดิมคุ้มบ้านกลาง)
ถนนกว้าง  4  เมตร  เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  103
 เมตร  พร้อมลงไหล่ทางทัง  2  ด้านๆ ละ 0.25  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  412  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที 36 หน้าที 8  
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 8 จํานวน 234,400 บาท
(เส้นจากหน้าบ้านนางม็อก  แฝงกระโทก  -  สุดซอย)
ถนนกว้าง 3.50 เมตร เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร ระยะทาง  115
  เมตร พร้อมลงไหล่ทางทัง  2  ด้านๆ ละ   0.25  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  402.50  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ   
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)  
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1   ข้อที  40  หน้าที  9 
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 จํานวน 233,100 บาท
(เส้นจากถนน ค.ส.ล. เดิมหน้าโรงเรียนบ้านโกรกไม้แดง  -  ไปทางทิศ
ตะวันออก)
ถนนกว้าง  5  เมตร  เทคอนกรีตหนา 0.15 เมตร  ระยะทาง  83
  เมตร  พร้อมลงไหล่ทางทัง  2  ด้านๆ ละ 0.25  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  415  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)  
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที  41  หน้าที  9
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 13 จํานวน 326,600 บาท
(เส้นจากนานายทอง - นานายพิน ทิศกระโทก)
ถนนกว้าง  3.50  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย  0.15  เมตร  ระยะ
ทาง  604  เมตร วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ? 0.60 เมตร จํานวน  15
  ท่อน พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  2,114  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ 
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที 45  หน้าที  10 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 15 จํานวน 87,400 บาท
(เส้นบ้านนางสาวร่วม  -  บ้านนายแสน  สืบสีสุก)
ถนนกว้าง  3.50  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 เมตร ระยะทาง  172
  เมตร   พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  602  ตารางเมตร  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา) 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที 49  หน้าที  12

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 15  สายที 2 จํานวน 125,500 บาท
(เส้นบ้านนายทองดี ทานกระโทก – บ้านสุนทร  ทิศกระโทก)
ถนนกว้าง  4  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย  0.15  เมตร  ระยะทาง  192
  เมตร วางท่อระบายนํา ค.ส.ล. ? 0.30 เมตร จํานวน  21  ท่อน พืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า  768  ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา) 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที 48  หน้าที  11

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 15 สายที 1 จํานวน 33,000 บาท
(เส้นบ้านนายทองดี  ทานกระโทก  -  บ้านนายสุนทร  ทิศกระโทก)
ถนนกว้าง  3.50  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 เมตร ระยะทาง  65
  เมตร   
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  227.50  ตารางเมตร  (ตามแบบ
มาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน จังหวัดนครราชสีมา)
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปีฯ พ.ศ. 2561-2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1    หน้าที  11  ข้อที 47
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โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 17 จํานวน 287,200 บาท
(เส้นบ้านนายสีทัด  -  บ้านนางอุบลลดา)
ถนนกว้าง  3  เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 เมตร ระยะทาง 654
  เมตร 
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,962 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)  
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที  51  หน้าที  12 
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 3 จํานวน 129,500 บาท
(เส้นจากบ้านนายสุภาพ  -  บ้านนายสมพงษ์)
ถนนกว้าง  3  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย 0.15 เมตร ระยะทาง  295
  เมตร   พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  885  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  
(ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบายนํา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา)  
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที  35  หน้าที  8
โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนหินคลุก หมู่ที 6 จํานวน 236,700 บาท
(เส้นจากสามแยก  ทช. นม. 6042  ข้างบ้านนายสําราญ  ตวยกระโทก  –  
ไปทางทิศเหนือ)  
ถนนกว้าง  4  เมตร  ลงหินคลุกหนาเฉลีย  0.15  เมตร  ระยะทาง  397
  เมตร  พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า  1,588  ตารางเมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  (ตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างทางและระบบระบาย
นํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา) 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลียนแปลง
ฉบับที 1  ข้อที 38  หน้าที  9  
เงินชดเชยค่าสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ในงานหรือโครงการ
และสํานักเบิกทีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินเพิมภายใต้แผนงานเดียวกัน

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินชดเชยค่าสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ในงาน
หรือโครงการและสํานักเบิกทีมีความจําเป็นตองจ่ายเงินเพิมายใต้แผนงาน
เดียวกัน เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1837 ลว. 11 ก.ย. 60

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจักราช จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบลศรีละกอ ตาม
หนังสือ มท. 0808.2/ว2916 ลว. 27 ก.ย. 53
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 255,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 235,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 235,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.ศรีละกอ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบ
ต.ศรีละกอ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่า
สถานที และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2557 
 สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 20   หน้าที 4
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและคัดแยกขยะหมู่บ้านต้นแบบ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและคัดแยกขยะหมู่บ้านต้น
แบบ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันและเครืองดืม ค่า
สถานทีและอืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2557 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 19  หน้าที 4
โครงการฝึกอบรมเยาวชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเยาวชน ค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
และเครืองดืม ค่าเช่าทีพัก ค่าจ้างเหมารถ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ 
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1   ข้อที 15  หน้าที 3
โครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนตําบลศรีละกอ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้านและ
ประชาชนตําบลศรีละกอ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุ
ปกรณ์ และ◌ือืน ๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2557 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที  21  หน้าที 5
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตําบลศรีละกอ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตําบลศรีละ
กอ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1 ข้อที 22  หน้าที 5
โครงการอบรมความรู้ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านและตรวจสอบคุณภาพนํา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมความรู้ผู้ดูแลระบบประปาหมู่
บ้านและตรวจสอบคุณภาพนํา ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิก
จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2557 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1   ข้อที  18  หน้าที 4
โครงการไออุ่นจากครอบครัวสานสายใยจากชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการไออุ่นจากครอบครัวสานสายใยจาก
ชุมชน ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และอืนๆ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1   ข้อที 17  หน้าที 4

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอจักราช จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อําเภอจักราช ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0816.5/ว 2726 ลว. 4 ธ.ค. 60 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 1.1   ข้อ
ที 3  หน้าที 89
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรม
ชุมชน/หมู่บ้าน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมชุมชน/หมู่บ้าน เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปีฯ พ.ศ. 2561-2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  หน้าที  7  ข้อที 31

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอําเภอจักราชโครงการรัฐพิธี งานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมอําเภอ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานโครงการรัฐพิธี งาน
ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมอําเภอ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที  1.1  ข้อ
ที 2 หน้าที 48

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 170,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง และอืนๆ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  เปลียน
แปลงฉบับที 1 หน้าที 7  ข้อที  30
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงิน
รางวัล ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าจ้างเหมาเครืองเสียง และอืน ๆ เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1 ข้อที  10 หน้าที 2
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อบต.ศรีละกอ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย ค่าเทียนพรรษา ค่าป้าย ค่าตกแต่งขบวนพิธี ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าเงินรางวัลการจัดขบวนแห่ และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1   ข้อที  32  หน้าที 7

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 972,700 บาท
งบบุคลากร รวม 785,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 785,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 595,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล พร้อมทังเงินปรับปรุงเงิน
เดือน ดังนี
 - นักบริหารงานการเกษตร
 - นักวิชาการเกษตร
จํานวน 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ดังนี
 - นักบริหารงานการเกษตร
จํานวน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 124,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง ดังนี
 - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จํานวน 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจัดซือจัดจ้าง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการเปิดซอง และอืน ๆ  ตาม
หนังสือ กค 0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.พ. 60 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559 และทีแก้ไขเพิมเติม
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ค่าใช้สอย รวม 85,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกษตร ลดต้นทุน เพิมผลผลิต จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้เกษตรกร ลด
ต้นทุน เพิมผลผลิต ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
อาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์ประกอบ
การอบรม และอืนๆ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที 2.1 ข้อ
ที 1 หน้าที 52
ค่าใช้จ่ายตามโครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ตําบลศรีละกอ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์ หมู่ที 16 ค่า
ใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพืนทีแปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ เช่น ไถกลบตอซัง ไถก่อนการหว่าน ตีพรวนเมือหวาน และ
อืนๆ ค่าปู๋ยอินทรีย์ ค่าพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ค่ากระสอบสําหรับบรรจุข้าว ค่า
จ้างเหมาเกษตรกรรม ค่าจ้างเหมาเกียวข้าว และอืน ๆ เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ
จัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที  2.1  ข้อ
ที 3  หน้าที 52
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
สําหรับเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนท้องถิน
และลูกจ้าง ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท
. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้ิองถิน พ.ศ
. 2557 
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ของพนักงาน
ส่วนตําบลและลูกจ้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนฝึกอบรม และสัมมนาต่าง ๆ
 ในการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้าง  ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555 และทีแก้ไขเพิมเติม และระเบียบ มท. ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท

เ◌ืพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และอืนๆ 
ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ สํานักงาน เช่น กระดาษ สมุด ปากกา
ดินสอ ยางลบ ตลอดจนวัสดุสํานักงานอืนๆ ตามหนังสือ มท. 0808.2/ว
 1248 ลว. 27 มิ.ย. 59
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการเกษตร เช่น ยากําจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์
พืช ยาฆ่าเพลียหรือแมลงต่าง ๆ EM ปุ๋ยอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม   และ
วัสดุอืนทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 2,500 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท เป็นไปตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท. 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 3
 ยุทธศาสตร์ที 1.2 ข้อที 13 หน้าที 6

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะในเขตพืนทีตําบลศรีละ
กอ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งนําสาธารณะใน
เขตพืนทีตําบลศรีละกอ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย ค่า
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานทีจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่าอาหาร
กลางวันและเครืองดืม ค่าจัดซืออุปกรณ์ในการกําจัดวัชพืช ค่าวัสดุเชือ
เพลิง และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท
. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 1 ข้อ
ที 2  หน้าที 16
ค่าใช้จ่ายตามโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าสถานที ค่าจ้างเหมาปรับไถทีเพือปลูกต้นไม้ ค่า
จ้างเหมาจัดทําไม้ปักพยุงต้นไม้  ค่าจัดซืออุปกรณ์ ค่าหารว่างและเครือง
ดืม ค่าอาหารกลางวัน และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทศาสตร์ที  3.1  ข้อ
ที 1  หน้าที 55
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โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการอันเนืองมาจากพระราชดําริการ
ปลูกหญ้าแฝก

จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินการอัน
เนืองมาจากพระราชดริการปลูกหญ้าแฝก ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้าย  ค่าถุงพลาสติก ค่าอาหารว่างพร้อมเครืองดืม ค่าอาหารกลางวัน
พร้อมเครืองดืม และอืนๆ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และ
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 ยุทธศาสตร์ที  3.1  ข้อ
ที 5  หน้าที 54
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สมามบรมราชกุมารี ค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม ค่าอาหารกลางวันและเครืองดืม และอืนๆ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 และระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้
จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
สอดคล้องกับแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 1 ข้อ
ที 1  หน้าที 16

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,429,000 บาท
งบกลาง รวม 21,429,000 บาท
งบกลาง รวม 21,429,000 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 146,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ในอัตราร้อยละ 5
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท
 0809.5/ว 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
ค่าจ้างพนักงานจ้าง เงินเพิมค่าครองชีพ ค่าจ้างชัวคราว เป็น
เงิน 2,918,500 คิดเป็นเงิน 145,925

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,620,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึนไปทีมี
คุณสมบัติครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และ
แก้ไขเพิมเติมถึงปัจจุบัน และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ
ไว้กับองค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบียยัง
ชีพรายเดือนแบบขันบันได โดยผู้สูงสูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600
 อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และ
อายุ 90 ปีขึนไปจะได้รับ 1,000 บาท 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที  25 หน้า 5
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 7,020,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพคนพิการ  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับ
ที 2 พ.ศ. 2559 และได้ขึนทะเบียนขอรับเงินเบียความพิการไว้กับ
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีละกอไว้แล้ว โดยจ่ายเบียความพิการราย
เดือนในอัตรา 800 บาท/คน/เดือน ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548
 และ ระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ. 2561
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1   ข้อที 24 หน้าที 5

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สําหรับผู้ป่วยเอดส์ทีมี
สิทธิรับเบียยังชีพในเขตพืนทีตําบลศรีละกอ ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2548 
สอดคล้องกับแผนเปลียนแปลงพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561 - 2564 เปลียน
แปลงฉบับที 1  ข้อที 23 หน้าที 5

สํารองจ่าย จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ทีมีสาธารณภัยเกิด
ขึน หรือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนทีไม่ได้ตังงบ
ประมาณ เช่น บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เกิดภัย
ธรรมชาติ สาธารณภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน โรคติดต่อ และ
อืนๆ เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วย
เหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2560

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ตามโครงการจัดตังกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินหรือพืนทีตําบลศรีละกอ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 215,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถินใน
อัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุน
ฐานอํานาจ หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถินหรือพืนที

180,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 146,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,620,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

215,000

สํารองจ่าย 1,200,000

เบียยังชีพคนพิการ 7,020,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 124,000 544,500 785,200

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,700

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 24,000 84,300 43,800

เงินเดือนพนักงาน 595,200 715,500 630,900 2,100,500

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 44,000 15,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
ท้องถินหรือพืนที

180,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 48,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 146,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,620,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

215,000

สํารองจ่าย 1,200,000

เบียยังชีพคนพิการ 7,020,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,200 42,200

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 3,096,000 3,096,000

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,100 514,100

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,200 42,200

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,223,200 2,676,900

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 149,700 169,400

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,200 224,300

เงินเดือนพนักงาน 4,658,800 8,700,900

เงินประจําตําแหน่ง 246,000 414,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,000 134,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

30,000 50,000 40,000 50,000

ค่าเช่าบ้าน 36,000 72,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 10,000 10,000 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าจ้างบริการสือสาร
และโทรคมนาคม

ค่าจ้างเหมากําจัดสิง
ปฏิกูล
ค่าจ้างเหมาโฆษณา 
และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ต่างๆ

ค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ

10,000

ค่าจ้างเหมาบริการอืน

ค่าจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายในการเบิกรับ
วารสาร นิตยสารท้อง
ถิน หนังสือระเบียบ 
หรือกฎหมาย หรือ
หนังสือพิมพ์ และอืน ๆ
ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ทีดินสาธารณ
ประโยชน์
ค่าธรรมเนียม ค่าคําขอ 
ค่าตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนทีดิน

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 30,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

250,000 420,000

ค่าเช่าบ้าน 306,000 414,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 70,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ

ค่าจ้างบริการสือสาร
และโทรคมนาคม 120,000 120,000

ค่าจ้างเหมากําจัดสิง
ปฏิกูล 10,000 10,000

ค่าจ้างเหมาโฆษณา 
และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ต่างๆ

20,000 20,000

ค่าจ้างเหมาโฆษณา
และเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์ต่าง ๆ

20,000 30,000

ค่าจ้างเหมาบริการอืน 30,000 30,000

ค่าจ้างเหมายามรักษา
ความปลอดภัย 72,000 72,000

ค่าใช้จ่ายในการเบิกรับ
วารสาร นิตยสารท้อง
ถิน หนังสือระเบียบ 
หรือกฎหมาย หรือ
หนังสือพิมพ์ และอืน ๆ

15,000 15,000

ค่าใช้จ่ายในการรังวัด
ทีดินสาธารณ
ประโยชน์

20,000 20,000

ค่าธรรมเนียม ค่าคําขอ 
ค่าตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนทีดิน

25,000 25,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 160,000 190,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ 
ของรางวัลหรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการ
ในวันสําคัญต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ
กําจัดวัชพืชในแหล่ง
นําสาธารณะในเขต
พืนทีตําบลศรีละกอ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจูง
ใจและส่งเสริมการ
ชําระภาษี

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมส่งเสริมให้ความ
รู้เกษตร ลดต้นทุน 
เพิมผลผลิต

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา อบต.ศรีละ
กอ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกฯ และ
เจ้าหน้าทีของ อบต.ศรี
ละกอ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบต. สัญจร
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
สีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีละกอ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบต
.ศรีละกอ

50,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่าย ค่าของขวัญ 
ของรางวัลหรือเงิน
รางวัล ค่าพวงมาลัย 
ช่อดอกไม้ และพวง
มาลา สําหรับพิธีการ
ในวันสําคัญต่าง ๆ

3,000 3,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
กําจัดวัชพืชในแหล่ง
นําสาธารณะในเขต
พืนทีตําบลศรีละกอ

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการแข่ง
ขันกีฬาต้านยาเสพติด 150,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจูง
ใจและส่งเสริมการ
ชําระภาษี

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึก
อบรมส่งเสริมให้ความ
รู้เกษตร ลดต้นทุน 
เพิมผลผลิต

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ
สานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา อบต.ศรีละ
กอ

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกฯ และ
เจ้าหน้าทีของ อบต.ศรี
ละกอ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
อบต. สัญจร 20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ทบทวนปรับปรุงแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
สีปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีละกอ

10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด อบต
.ศรีละกอ

50,000

วันทีพิมพ์ : 23/8/2561  10:01:17 หน้า : 6/20



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ตําบลศรีละกอ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักนํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมและคัดแยกขยะ
หมู่บ้านต้นแบบ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายท้องถิน
ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 15,000 30,000 30,000 80,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
ค่าใช้จ่ายเพือดําเนิน
การตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทยหรือตาม
หนังสือสังการ
ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม กิจกรรม
ชุมชน/หมู่บ้าน

20,000

ค่าใช้ตามโครงการ
อบรมผู้ดูแลคนพิการ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
แปลงสาธิตเกษตร
อินทรีย์ตําบลศรีละกอ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
รักนํา รักป่า รักษา
แผ่นดิน

30,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาส

10,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมและคัดแยกขยะ
หมู่บ้านต้นแบบ

20,000

ค่าใช้จ่ายตามโครงการ
อบรมให้ความรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายท้องถิน

20,000 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 10,000 10,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 240,000 395,000

ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ตังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

500,000 500,000

ค่าใช้จ่ายเพือดําเนิน
การตามนโยบาย
รัฐบาลและกระทรวง
มหาดไทยหรือตาม
หนังสือสังการ

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายส่งเสริม
กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม กิจกรรม
ชุมชน/หมู่บ้าน

20,000

ค่าใช้ตามโครงการ
อบรมผู้ดูแลคนพิการ 10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาต่าง ๆ 
ของพนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้าง

40,000 120,000

ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาต่าง ๆ 
ของพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง

20,000

ค่าธรรมเนียมค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนาต่าง ๆ

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนฝึกอบรม 
และสัมมนาต่าง ๆ

30,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเด็ก 20,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

โครงการช่วยเหลือผู้
ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส

18,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
พลเรือน อบต.ศรีละกอ
โครงการฝึกอบรม
เยาวชน 30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และการควบคุม
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการฝึกอาชีพกลุ่ม
สตรีแม่บ้านและ
ประชาชนตําบลศรีละ
กอ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาต่าง ๆ 
ของพนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้าง

160,000

ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียน และการฝึก
อบรมสัมมนาต่าง ๆ 
ของพนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง

20,000

ค่าธรรมเนียมค่าลง
ทะเบียนฝึกอบรมและ
สัมมนาต่าง ๆ

80,000 80,000

ค่าธรรมเนียมและค่า
ลงทะเบียนฝึกอบรม 
และสัมมนาต่าง ๆ

200,000 230,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาเด็ก 20,000

โครงการจัดทําแผนที
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

150,000 150,000

โครงการช่วยเหลือผู้
ยากไร้และผู้ด้อย
โอกาส

18,000

โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

50,000 50,000

โครงการฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
พลเรือน อบต.ศรีละกอ

50,000 50,000

โครงการฝึกอบรม
เยาวชน 30,000

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้และการควบคุม
กําจัดโรคพิษสุนัขบ้า

10,000

โครงการฝึกอาชีพกลุ่ม
สตรีแม่บ้านและ
ประชาชนตําบลศรีละ
กอ

15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเห
ตุนท้องถนนช่วง
เทศกาล

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรีตําบลศรีละ
กอ

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริการปลูกหญ้าแฝก

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

720,300

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

55,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์

15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

25,000

โครงการอบรมความรู้
ผู้ดูแลระบบประปาหมู่
บ้านและตรวจสอบ
คุณภาพนํา

100,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน
โครงการไออุ่นจาก
ครอบครัวสานสายใย
จากชุมชน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 10,000 120,000 5,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเห
ตุนท้องถนนช่วง
เทศกาล

60,000 60,000

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

50,000

โครงการวันเด็กแห่ง
ชาติ 30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสตรีตําบลศรีละ
กอ

10,000

โครงการส่งเสริมสนับ
สนุนการดําเนินการอัน
เนืองมาจากพระราช
ดําริการปลูกหญ้าแฝก

5,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

720,300

โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า

55,000

โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์

15,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาสยาม
บรมราชกุมารี

25,000

โครงการอบรมความรู้
ผู้ดูแลระบบประปาหมู่
บ้านและตรวจสอบ
คุณภาพนํา

100,000

โครงการอบรม
ทัศนศึกษาดูงาน 250,000 250,000

โครงการไออุ่นจาก
ครอบครัวสานสายใย
จากชุมชน

10,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 224,700 374,700
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 50,000 50,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 40,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,520,000

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 15,000 40,000 20,000 50,000

วัสดุการศึกษา 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีรับรอง
แขก 5,000

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 2,500 2,500

ค่าจัดซือเครืองชัง
ดิจิตอลตังโต๊ะ

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ

ค่าจัดซือตู้เหล็กทึบ 2 
บาน 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,000 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 190,000 350,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000 120,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 220,000 260,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 72,200 72,200

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 50,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,520,000

วัสดุการเกษตร 15,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 250,000 375,000

วัสดุการศึกษา 15,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 20,000 20,000

ค่าไฟฟ้า 200,000 200,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 40,000 40,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 30,000 30,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีรับรอง
แขก 5,000

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 5,000 10,000

ค่าจัดซือเครืองชัง
ดิจิตอลตังโต๊ะ 5,000 5,000

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศ 33,000 33,000

ค่าจัดซือตู้เหล็กทึบ 2 
บาน 11,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล
ค่าจัดซือเครืองคอม
พิววเตอร์สําหรับ
ประมวลผล
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือไฟกระพริบ
โซล่าเซล

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่สอร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 233,400

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน ศพด.ละ
กอ

360,100

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 1 232,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 10 233,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 11 233,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 12 311,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 14 233,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 234,800

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 4 235,200

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 8 234,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครือง
คอมพิวเตอร์สําหรับ
ประมวลผล

30,000 30,000

ค่าจัดซือเครืองคอม
พิววเตอร์สําหรับ
ประมวลผล

32,000 32,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวดํา

15,800 15,800

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ 5,600 5,600

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซือไฟกระพริบ
โซล่าเซล 25,000 25,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่สอร้างถนน 
คสล. หมู่ที 7 233,400

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน ศพด.ละ
กอ

360,100

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 1 232,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 10 233,300

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 11 233,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 12 311,500

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 14 233,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 2 234,800

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 4 235,200

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 8 234,400
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 9 233,100

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 13 326,600

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 15 87,400

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 15  สาย
ที 2

125,500

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 15 สาย
ที 1

33,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 17 287,200

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 3 129,500

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุง ถนนหินคลุก 
หมู่ที 6

236,700

เงินชดเชยค่าสิงก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ในงาน
หรือโครงการและ
สํานักเบิกทีมีความจํา
เป็นต้องจ่ายเงินเพิม
ภายใต้แผนงานเดียว
กัน

50,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติม/ปรับ
ปรุงอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษาวิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง 
ๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที 9 233,100

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 13 326,600

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 15 87,400

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 15  สาย
ที 2

125,500

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 15 สาย
ที 1

33,000

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 17 287,200

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก หมู่ที 3 129,500

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุง ถนนหินคลุก 
หมู่ที 6

236,700

เงินชดเชยค่าสิงก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ในงาน
หรือโครงการและ
สํานักเบิกทีมีความจํา
เป็นต้องจ่ายเงินเพิม
ภายใต้แผนงานเดียว
กัน

50,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการต่อเติม/ปรับ
ปรุงอาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

30,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษาวิจัยประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่าง 
ๆ

30,000 30,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 340,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอจักราช 400,000

อุดหนุนกิงกาชาด
อําเภอจักราช 10,000

อุดหนุนโครงการจัดหา
รายได้เพือจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.)

2,744,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอจักราช

20,000

อุดหนุนอําเภอจักราช
โครงการรัฐพิธี งาน
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมอําเภอ

20,000

รวม 21,429,000 1,052,700 240,000 255,000 6,432,000 993,400 520,000 8,512,800
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 340,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอจักราช 400,000

อุดหนุนกิงกาชาด
อําเภอจักราช 10,000

อุดหนุนโครงการจัดหา
รายได้เพือจัดกิจกรรม
สาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือ
ประชาชนตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

5,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (สพฐ.)

2,744,000

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอจักราช

20,000

อุดหนุนอําเภอจักราช
โครงการรัฐพิธี งาน
ประเพณี ศาสนา 
วัฒนธรรมอําเภอ

20,000

รวม 304,200 14,260,900 54,000,000
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