
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่
อําเภอ สุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 43,209,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,857,118 บาท
งบบุคลากร รวม 8,213,518 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,381,518 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.7/ว4025 ลงวันที 23 กันยายน 2554  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.7/ว4025 ลงวันที 23 กันยายน 2554 โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยตังตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.7/ว4025 ลงวัน
ที 23 กันยายน 2554  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 87,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยตังตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท
 0809.7/ว4025 ลงวันที 23 กันยายน 2554  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,693,518 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่ง ประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภาและเลขานุการสภาท้องถิน โดยตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0809.7/ว4025 ลงวันที 23 กันยายน 2554  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,832,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,700,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตราปราก
ฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิม
เติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฏหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิ ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจํา
ตําแหน่งทีได้รับ ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,640,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 222,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนัก
งานจ้างทัวไป ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว หรือเงินเพิมอืน ๆ ที ก.อบต. มีมติให้ปรับเพิม จํานวนและอัตรา
ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับ
เพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืน ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตาม
อัตราทีได้รับอนุมัติ 

งบดําเนินงาน รวม 2,191,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท
     เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวน
วินัย หรือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอืน ๆ ทีมีสิทธิ ได้ตามระเบียบ กฏหมาย
ทีเกียวข้อง ฯลฯ
     เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษทีมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน 
     เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ทีได้รับคําสังแต่งตังให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ และสามารถเบิกได้ทุกสํานัก ทุกกอง

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สํานักปลัด มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือตาม
หนังสือสังการทีเกียวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําตลอดจนผู้ซึงสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 1,155,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
ออกรังวัดทีดิน ตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000
 บาท เพือจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคลทีมาตรวจเยียม
ราชการ มาปฏิบัติราชการทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ โดยตังไว้
ไม่เกินร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับจริงปีทีล่วงมา ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว2381 ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548
2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา จํานวน 10,000 บาท เพือจ่ายเป็นค่า
เลียงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
คําชีแจงเพิมเติม ข้อที 1 - 2) สามารถถัวเฉลียจ่ายกันได้

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2555 แก้ไข
เพิมเติมจนถึงปัจจุบัน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 600,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง เช่น ค่าวัสดุในการเลือกตัง ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็นต้องจ่าย หรือตามหนังสือสังการทีเกียวข้อง
ค่าพวงมาลา พวงมาลัย กระเช้าดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าพานพุ่มดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พุ่ม
ทอง กรวยดอกไม้ พวงมาลา พวงมาลัย กระเข้าดอกไม้ หรือพวง
มาลา สําหรับวางอนุเสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสต่าง ๆ 
    เพือจ่ายเป็นค่าหรีด หรือพวงมาลาสําหรับสักการะศพ ให้เบิกจ่ายใน
นามของส่วนราชการเป็นส่วนรวม เฉพาะสักการะศพผู้ทีเคยให้ความช่วย
เหลือ หรือเป็นผู้เคยทําประโยชน์ให้แก่ประเทศหรือส่วนราชการจนเป็นที
ประจักษ์ชัด ตังจ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0406.4/ว 96 ลง
วันที 16 กันยายน 2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว
 1284 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2530 
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โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเคลือนที จํานวน 40,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเคลือน
ที เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้อง
จ่าย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 หรือตามหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง
โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพและศึกษาดู
งานนอกสถานที คณะผู้บริหารท้องถิน สมาชิกสภาท้องถิน พนักงานส่วน
ตําบลลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือตามหนังสือสังการที
เกียวข้อง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์

ค่าวัสดุ รวม 361,700 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทนวัสดุสินเปลืองวัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครืองเย็บกระดาษ ผ้าม่าน มู่ลี ม่านปรับ
แสง เครืองคํานวณเลข ผ้าคลุมโต๊ะ ฯลฯ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิน
เปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิงของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น แบตเตอรี นํามันเบรค ยางนอก ยางใน นํากลัน สายไมล์ ตลับลูก
ปืน หัวเทียน ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลือน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 66,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน อาทิเช่น นํามันดีเซล นํามันเบนซิ
ล นํามันจารบี นํามันเครือง ฯลฯ ทีใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหรือนํามันทีใช้ในการกรณีทีขอรับการสนับสนุนเครืองจักรจากส่วน
ราชการอืน ฯลฯ ตังงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 โดยคํานวณฐานข้อมูลดังนี
1) ค่านํามันดีเซลรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จํานวน 1 คัน ๆ
 ละ 46,700 บาท 
2) ตังจ่ายเพิม 20,000 บาท เนืองจากการปฏิบัติงานไม่สามารถกําหนด
ระยะทางได้ ซึงในบางเดือนอาจจะมีการวิงรถในระยะทางทีไกลขึน 
คําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง การ
เบิกจ่ายข้อ 1) - 2) สามารถถัวเฉลียกันได้ และสามารถใช้จ่ายได้ใน
รายการทีเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืน ๆ ทีไม่ได้ระบุไว้ และสามารถ
ใช้จ่ายกับยานพาหนะหรือเครืองจักรกลหรือสิงทีต้องใช้วัสดุเชือเพลิง และ
หล่อลืนรายการอืน ๆ ทีไม่ได้ระบุไว้หรือภารกิจทีหน่วยงานอืนร้องขอตาม
อํานาจหน้าที การคํานวณตังงบประมาณเป็นการแสดงถึงหลักการทีมาทาง
สถิติทีใช้ในการคํานวณตังงบประมาณเท่านัน
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิงของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยายฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลืองวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของที
จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น หัว
พิมพ์หรือแกนพิมพ์ ตลับหมึกหรือวัสดุอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 425,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานองค์การบริหารสวนตําบลนาใหญ่ ที
สาธารณะหรือทีอืน ๆ ทีเป็นอํานาจหน้าทีหรือในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์เลขหมายทีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก
งาน  ค่าบริการคู่สาย รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนเกียวกับการใช้บริการ เช่น การเช่าเครือง ค่าเช่าเลข
หมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝาก ส่ง ค่าโทรเลข ค่าธนานัติ ค่าซือดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ
 ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 135,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพืนทีเวปไซค์ และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวการสือสารและโทรคมนาคม

งบลงทุน รวม 423,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 173,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 36,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงกลาง จํานวน  5 ตัว ราคาตัว
ละ 3,900 บาท รวมเป็นเงิน  19,500 บาท โดยตังตามราคาท้องตลาดที
สามารถจัดซือได้
2) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักพิงใหญ่ จํานวน  3 ตัว  ราคาตัว
ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 16,500 บาท โดยตังตามราคาท้องตลาดที
สามารถจัดซือได้
เครืองปรับอากาศ จํานวน 30,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเครืองปรับอากาศ จํานวน 1 เครือง ขนาด 20,000 บีที
ยู ราคา 30,600 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขปเป็นตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560
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จัดซือโต๊ะหน้าขาว จํานวน 32,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะหน้าขาว จํานวน 20 ตัว ราคาตัวละ 1,600 บาท รวม
เป็นเงิน 32,000 บาท มีรายละเอียดดังนี
1) กว้าง  60 เซ็นติเมตร
2) ยาว 120 เซ็นติเมตร 
3) สูง 75 เซ็นติเมตร
4) เป็นชนิดแบบขาพับ ชุบโครเมียม
-โดยตังตามราคาท้องตลาดทีสามารถจัดซือได้
โต๊ะทํางาน จํานวน 21,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 3 โต๊ะ ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็น
เงิน 9,000 บาท มีรายละเอียดดังนี
- กว้าง  60 เซ็นติเมตร
- ยาว120 เซ็นติเมตร
- สูง 75 เซ็นติเมตร
- มีตู้เก็บเอกสารพร้อมเก้าอี
-โดยตังตามราคาท้องตลาดทีสามารถจัดซือได้
2) เพือจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 3 โต๊ะ ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็น
เงิน 12,000 บาท มีรายละเอียดดังนี
- กว้าง 80 เซ็นติเมตร
- ยาว 150 เซ็นติเมตร
- สูง 75 เซ็นติเมตร
- มีตู้เก็บเอกสารพร้อมเก้าอี
-โดยตังตามราคาท้องตลาดทีสามารถจัดซือได้

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank Printer) 
คุณลักษระพืนฐาน
- เป็นเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) 4.5
 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชือมต่อ (interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับเครือง A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
โดยตัืงตามราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2560

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงหอประชุม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ใหญ่ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ.อ
 01/2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 28,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 12,000 บาท
อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลสระคู จํานวน 12,000 บาท เพือจ่ายอุด
หนุนองค์การบริหารส่วนตําบลสระคู ตามโครงการอํานวยการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซือจัดจ้าง อําเภอสุวรรณภูมิโดยตังตามหนังสือองค์การ
บริหารส่วนตําบลสระคู ทีรอ 75802/ ว330 ลงวันที 2 พฤษภาคม 2560

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 16,000 บาท
1) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ จํานวน 4,000 บาท เพือ
จ่ายอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิตามโครงการจัดงาน "วัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชการที 9  ประจําปี 2561" โดยตังตามหนังสืออําเภอ
สุวรรณภูมิ ที รอ  0818/ ว 561 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2560
2) หนุนทีทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ จํานวน 4,000 บาท เพือจ่าย
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิตามโครงการจัดงาน "วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูล 28 กรกฎาคม อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด"  โดยตังตาม
หนังสืออําเภอสุวรรณภูมิ ที รอ  0818/ ว 561 ลงวันที 17
 กรกฎาคม 2560
3) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ จํานวน 2,000 บาท เพือ
จ่ายอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิตามโครงการ "จัดพิธีคล้าย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9
 ประจําปี 2561 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด" โดยตังตามหนังสือ
อําเภอสุวรรณภูมิ ที รอ  0818/ ว 561 ลงวันที 17 กรกฎาคม 2560
4) อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ จํานวน 2,000 บาท เพือ
จ่ายอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิตามโครงการจัดพิธีวาง
พวงมาลาวันปิยมหาราช ประจําปี 2561 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
ร้อยเอ็ด" โดยตังตามหนังสืออําเภอสุวรรณภูมิ ที รอ  0818/ ว 561 ลงวัน
ที 17 กรกฎาคม 2560
5) หนุนทีทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ จํานวน 4,000 บาท เพือจ่าย
อุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิตามโครงการจัดงาน "วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ 12 สิง
หามหาราชินี อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจําปี 2561" โดยตัง
ตามหนังสืออําเภอสุวรรณภูมิ ที รอ  0818/ ว 561 ลงวันที 17
 กรกฎาคม 2560

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 702,500 บาท
งบบุคลากร รวม 600,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 600,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 370,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนแก่พนักงานส่วนตําบลตามตําแหน่งและอัตราทีได้รับ
อนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตราปรากฎตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล  จํานวนและอัต
ราปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และ
ฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 212,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 97,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 57,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเข้าเล่ม เย็บปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ์ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มา
ซึงบริการอืน ๆ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2555 แก้ไข
เพิมเติมจนถึงปัจจุบัน
โครงการประชุมประชาคม จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการประชุมประชาคม ฯลฯ
 
โครงการอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุเครืองเขียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2557 แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน หรือตามหน้งสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของที
จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครืองเย็บกระดาษ ผ้าม่าน มู่ลี ม่านปรับ
แสง เครืองคํานวณเลข ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง
วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิง
ของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น หัว
พิมพ์หรือแกนพิมพ์ ตลับหมึกหรือวัสดุอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.)
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560

งานบริหารงานคลัง รวม 2,672,600 บาท
งบบุคลากร รวม 2,350,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,350,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตราปราก
ฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิม
เติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 19,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น เงินเพิมค่าครอง
ชีพชัวคราว หรือเงินเพิมอืน ๆ ตามระเบียบและกฏหมายทีเกียว
ข้อง จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบลจํานวนและอัตรา
ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับ
เพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 436,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี จํานวนและอัตรา ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 562,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทัวไป จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 91,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง จํานวนและอัตรา
ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับ
เพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล กองคลัง มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือตามหนังสือสัง
การทีเกียวข้อง
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําตลอดจนผู้ซึงสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
ออกรังวัดทีดิน ตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2555 แก้ไข
เพิมเติมจนถึงปัจจุบัน

งบลงทุน รวม 72,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 15,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงกลาง จํานวน  4 ตัว ราคา 3,900
 บาท โดยตังตามราคาท้องตลาดทีสามารถจัดซือได้

ตู้เก็บเอกสาร จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) จํานวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500
 บาท รวมเป็นเงิน  16,500 บาท มีรายละเอียด
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560

ครุภัณฑ์อืน
แผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,242,620 บาท
งบบุคลากร รวม 770,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 770,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 222,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตราปราก
ฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิม
เติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 7,920 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ร.ส.) จํานวน 1 อัตรา โดยจะได้
รับค่าตอบแทนจํานวน 12 เดือน ๆ ละ 660 บาท โดยตังตามหนังสือสํานัก
งานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชากองทัพ
ไทย ที กห 0309.5/ 1151 ลงวันที 26 กันยายน 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 472,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตามตําแหน่งและอัตราทีได้รับ
อนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบ
ประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 69,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้าง ตามตําแหน่ง
และอัตราทีได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 471,700 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือตามหนังสือสังการที
เกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 345,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 5,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
ออกรังวัดทีดิน ตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ ฯลฯ 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนืองในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องจ่าย ฯลฯ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2555 แก้ไข
เพิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
โครงการฝึกอบรมเพิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิมศักยภาพของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปี 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือตามหนังสือสังการที
เกียวข้อง
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 96,700 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิน
เปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิงของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น แบตเตอรี นํามันเบรค ยางนอก ยางใน นํากลัน สายไมล์ ตลับลูก
ปืน หัวเทียน ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลือน ฯลฯ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 46,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันดีเซล นํามันเบนซิล
 นํามันเตา แก๊สหุงต้ม ทีใช้ในการกิจการองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ใหญ่ หรือนํามันทีใช้ในกรณีทีขอรับการสนับสนุนเครืองจักรจากส่วน
ราชการอืน ฯลฯ ตังงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 โดยคํานวณจากฐานข้อมูลดังนี
1) ค่านํามันดีเซลรถยนต์บรรทุกไม่เกิน 1 ตัน จํานวน 1 คัน เป็น
เงิน 46,700 บาท
คําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จ
จริง สามารถใช้จ่ายได้ในรายการทีเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืน ๆ ที
ไม่ได้ระบุไว้และสามารถใช้จ่ายกับยานพาหนะหรือเครืองจักรกลหรือสิงที
ต้องใช้วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน รายการอืน ๆ ทีมิได้ระบุไว้ หรือภารกิจที
หน่วยงานอืนร้องขอตามอํานาจหน้าที การแจกแจงรายการงบ
ประมาณ เป็นเพียงการแสดงถึงหลักการทีมาทางสถิติทีใช้ในการคํานวณ
ตังงบประมาณเท่านัน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพิมศักยภาพของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน ประจําปี 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเจ้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้อง
ถิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือหนังสือสังการทีเกียว
ข้อง

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,966,500 บาท
งบบุคลากร รวม 2,856,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,856,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,847,500 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลและเงินเดือนสําหรับข้า
ราชการครู พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตราปรากฏใน
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) และฉบับแก้ไขเพิมเติม โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ จํานวน 12 เดือน
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 889,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนัก
งานจ้างทัวไป ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว หรือเงินเพิมอืน ๆ ที ก.อบต. มีมติให้ปรับเพิม จํานวนและอัตรา
ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับ
เพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําตลอดจนผู้ซึงสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
จ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียน ตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
อืน ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2555 แก้ไข
เพิมเติมจนถึงปัจจุบัน
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,700,791 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,022,391 บาท
ค่าใช้สอย รวม 231,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 231,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กเล็ก  ให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ จํานวน 35 คน ๆ ละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 171,500 บาท 
2) ค่าจัดการเรียนการสอนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
นาใหญ่ จํานวน 35 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 59,500 บาท
โดยตังงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 
คําชีแจงเพิมเติม เนืองจากจํานวนนักเรียนอาจมีการเปลียนแปลงระหว่างปี
เนืองจากการรับเข้าเรียนใหม่ การลาออก การจบการศึกษาฯลฯ ให้เบิก
จ่ายตามจํานวนเด็กจริง หากมีการโอนเพิม หรือโอนลด ไม่จําเป็นต้องมี
การเปลียนแปลงคําชีแจง ทังนี จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

ค่าวัสดุ รวม 791,391 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 791,391 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง โดยตังงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
 มีรายละเอียดดังนี
1) โรงเรียนบ้านนาจํานวน 122 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 233,776.40 บาท
2) โรงเรียนบ้านงูเหลือมจํานวน67 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 128,385.40 บาท
3) โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยาจํานวน 95 คน ๆละ 7.37
บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 182,039 บาท
4) โรงเรียนบ้านโพนยานางจํานวน 15 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 28,743 บาท
5) โรงเรียนบ้านเม็กหางเหยจํานวน 15 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน เป็นเงิน 28,743 บาท
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ จํานวน 35 คน ๆ
 ละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 67,067 บาท 
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวันจํานวน 64คน ๆ ละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 122,636.80 บาท
คําชีแจงเพิมเติม รายจ่ายลําดับที 1) - 7) เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงที
มาของยอดตังงบประมาณรายจ่าย หากมีการเพิมหรือลดของจํานวนนัก
เรียนแต่ละสถานศึกษาให้สามารถปรับเกลีย ถัวเฉลียจ่ายงบประมาณกัน
ได้ระหว่าง 1) -7) โดยไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงแก้ไขคําชีแจงงบ
ประมาณรายจ่ายแต่อย่างใด ทังนี จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,678,400 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,678,400 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,678,400 บาท
เพือจ่ายอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน (ศพฐ.) จํานวน 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 แห่ง โดยตังงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560
 มีรายละเอียดดังนี
1) โรงเรียนบ้านนา จํานวน 122 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน 488,000 บาท
2) โรงเรียนบ้านงูเหลือม จํานวน 67 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน 268,000 บาท
3) โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา  จํานวน 95 คน ๆ ละ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 380,000 บาท
4) โรงเรียนบ้านโพนยานาง จํานวน 15 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท
5) โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย จํานวน 15 คน ๆ ละ ละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 60,000 บาท
6) ค่าจัดการเรียนการสอนศุนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน จํานวน 64
 คน ๆ ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 108,800 บาท
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน เพือจ่ายเป็นโครงการอาหารกลาง
วันเด็กเล็ก เด็กอนุบาล จํานวน 64 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 313,600 บาท
โดยตังงบประมาณรายจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที
สุด ที มท 0816.2/ ว 3301 ลงวันที 14 มิถุนายน 2560 
คําชีแจงเพิมเติม รายจ่ายลําดับที 1) - 7) เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงที
มาของยอดตังงบประมาณรายจ่าย หากมีการเพิมหรือลดของจํานวนนัก
เรียนแต่ละสถานศึกษาให้สามารถปรับเกลีย ถัวเฉลียจ่ายงบประมาณกัน
ได้ระหว่าง 1) - 7) โดยไม่จําเป็นต้องเปลียนแปลงแก้ไขคําชีแจงงบ
ประมาณรายจ่ายแต่อย่างใด ทังนี จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 574,700 บาท
งบดําเนินงาน รวม 544,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 438,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 438,000 บาท
1) เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
ออกรังวัดทีดิน ค่าจ้างเหมากู้ชีพ-กู้ภัย (OTOS) เพือบริการรับส่งผู้
ป่วย ตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 106,700 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิน
เปลืองวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิงของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น แบตเตอรี นํามันเบรค ยางนอก ยางใน นํากลัน สายไมล์ ตลับลูก
ปืน หัวเทียน ไขควง น๊อต สกรู กุญแจปากตาย กุญแจเลือน ฯลฯ
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 86,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันดีเซล นํามันเบนซิล
 นํามันเตา แก๊สหุงต้ม ทีใช้ในการกิจการองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ใหญ่ หรือนํามันทีใช้ในกรณีทีขอรับการสนับสนุนเครืองจักรจากส่วน
ราชการอืน ฯลฯ ตังงบประมาณโดยพิจารณาจากอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การตังงบประมาณตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ ว
 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 โดยคํานวณจากฐานข้อมูลดังนี
1) ค่านํามันดีเซลรถยนต์บรรทุกไม่เกิน 1 ตัน จํานวน 1 คัน เป็น
เงิน 46,700 บาท
2) ตังจ่ายเพิม จํานวน 40,000 บาท เนืองจากการบริการรับ-ส่งผู้ป่วยบาง
วันมีหลายราย ไม่สมําเสมอ และระยะทางในการวิงรถแตกต่างกันออกไป 
คําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จ
จริง สามารถถัวเฉลียใช้จ่ายได้ทัง ข้อ 1) - 2) และสามารถใช้จ่ายได้ใน
รายการทีเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนอืน ๆ ทีไม่ได้ระบุไว้และสามารถ
ใช้จ่ายกับยานพาหนะหรือเครืองจักรกลหรือสิงทีต้องใช้วัสดุเชือเพลิงและ
หล่อลืน รายการอืน ๆ ทีมิได้ระบุไว้ หรือภารกิจทีหน่วยงานอืนร้องขอตาม
อํานาจหน้าที การแจกแจงรายการงบประมาณตาม 1) - 2) เป็นเพียงการ
แสดงถึงหลักการทีมาทางสถิติทีใช้ในการคํานวณตังงบประมาณเท่านัน

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น เครืองพ่นยุง ฯลฯ 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตลอดจนค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ โดยตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว0994 ลง
วัน ที 24 กุมภาพันธ์ 2560

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิงของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น ทรายอะเบท นํายาพ่นยุง ฯลฯ 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,221,400 บาท
งบบุคลากร รวม 1,004,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,004,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 632,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตราปราก
ฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิม
เติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฏหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ทีได้รับ ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 284,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนัก
งานจ้างทัวไป ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว หรือเงินเพิมอืน ๆ ที ก.อบต. มีมติให้ปรับเพิม จํานวนและอัตรา
ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับ
เพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 185,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 185,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
ออกรังวัดทีดิน ตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2555 แก้ไข
เพิมเติมจนถึงปัจจุบัน
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูง
อายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียงพร้อมเวที ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็นต้องจ่าย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559

งบลงทุน รวม 32,400 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,400 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองปรับอากาศ จํานวน 32,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเครืองปรับอากาศ จํานวน 1 เครือง ขนาด 24,000 บีที
ยู ราคา 32,400 บาท คุณลักษณะเฉพาะสังเขปเป็นตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 998,900 บาท
งบบุคลากร รวม 782,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 782,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตราปราก
ฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิม
เติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้กับพนักงานส่วนตําบล ทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฏหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง และ
มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ทีได้รับ ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน  

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 398,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนัก
งานจ้างทัวไป ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว หรือเงินเพิมอืน ๆ ที ก.อบต. มีมติให้ปรับเพิม จํานวนและอัตรา
ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับ
เพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 202,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 62,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถินทีมาปฏิบัติ
งานนอกเวลาราชการ ทีได้รับคําสังแต่งตังให้มาปฏิบัติราชการนอกเวลา
ราชการ และสามารถเบิกได้ทุกสํานัก ทุกกอง
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล สํานักปลัด มีสิทธิเบิกค่า
เช่าบ้านได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือตาม
หนังสือสังการทีเกียวข้อง

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
ออกรังวัดทีดิน ตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าทีพัก ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมการใช้
สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ 2555 แก้ไข
เพิมเติมจนถึงปัจจุบัน
โครงการจัดทําค่าพิกัดแนวเขตทางปกครอง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําค่าพิกัดแนวเขตทางปกครอง  โดยตัง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560

ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทนวัสดุสินเปลืองวัสดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของทีจัดเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ เครืองเย็บกระดาษ ผ้าม่าน มู่ลี ม่านปรับ
แสง เครืองคํานวณเลข ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิงของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม รูปสี หรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัด ขยายฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลืองวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของที
จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น หัว
พิมพ์หรือแกนพิมพ์ ตลับหมึกหรือวัสดุอืนๆ ทีเกียวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
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งบลงทุน รวม 14,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 14,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอี จํานวน 9,400 บาท

1) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางานพนักพิงกลาง จํานวน  1
 ตัว ราคา 3,900 บาท โดยตังตามราคาท้องตลาดทีสามารถจัดซือได้
2) เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีพนักพิงใหญ่ จํานวน  1 ตัว  ราคา 5,500
 บาท  โดยตังตามราคาท้องตลาดทีสามารถจัดซือได้
ข้อ 1) - 2) รวมเป็นเงิน 9,400 บาท
ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กขนาด 2 บาน (มอก.) มีรายละเอียด
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
โดยตังตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจําปี 2560

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,258,000 บาท
งบบุคลากร รวม 321,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 321,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 290,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทัวไป
ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับเพิมเติม  โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 31,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนัก
งานจ้างทัวไป ตามอัตราทีได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิมค่าครองชีพชัว
คราว หรือเงินเพิมอืน ๆ ที ก.อบต. มีมติให้ปรับเพิม จํานวนและอัตรา
ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560) และฉบับ
เพิมเติม  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 600,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของที
จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น สาย
ไฟ สวิทซ์ บัลลาสต์ หลอดไฟ ฯลฯ

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของที
จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทรายฯลฯ
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งบลงทุน รวม 1,797,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,000 บาท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แบบหล่อคอนกรีต จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบบหล่อคอนกรีต ชนิดทรง
เหลียม ขนาด 15x15x15 เซ็นติเมตร พร้อมเหล็ก
กระทุ้ง จํานวน 1 ชุด (3 ลูก) โดยตังตามราคาท้องตลาดทีสามารถจัดซือ
ได้

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,792,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 จํานวน 127,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างจากทีนางจันทร์  วาหา  ถึงทีนายบุญมา  วาหา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 228
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 57
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีนญ
. 04/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11 จํานวน 110,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างบริเวณทีนายธนากร การนัง 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 40
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 40
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ
. 05/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 11. จํานวน 24,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างบริเวณสีแยกบ้านนางนิตย์ วิชัย
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15
 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 15
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ
. 07/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 12 จํานวน 127,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างจากแยกประปา  ถึงทีนางพัด  มะลาดริน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 228
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 57
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ
. 08/2561
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 13 จํานวน 126,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างจากทีนายเสงียม  หลงเชิง  ถึงทีนายสํารอง  ขุนาพรม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 46
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 230
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 46
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ
. 09/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 14 จํานวน 126,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างบริเวณทีนายสุนทร  ปาโท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 46
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 230
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 46
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ
. 10/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 15 จํานวน 156,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างจากทีนายพันที  พบวันดี  ถึง  ทีนางบุญเกิด  อ้วนสูงยาง
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 100
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- วางท่อ  คสล. 0.40 x 1.00 เมตร จํานวน 1 จุด  จํานวน  5  ท่อน
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ
. 11/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 2 จํานวน 127,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างจากทีนายชํานาญธรรม รวงหอม ถึงทีนายอุดม ธิภาศรี
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 57
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 228
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 57
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ
. 01/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 5 จํานวน 126,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างจากศาลาประชาคม ถึงทีนายธิวากร สัมมา
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 46
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 230
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 46
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ
. 02/2561
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 8 จํานวน 212,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างจากทีนางสี  ยมรัตน์  ถึง สีแยกบ้านนางพิศมัย  รอง
สนาม
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 78
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 390
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 78
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ
 03/2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก. หมู่ที 11 จํานวน 21,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างบริเวณทีนางทองใบ วิชัย
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณพืนผิวจราจรไม่น้อยกว่า 40
 ตารางเมตร
- ลงลูกรังไหล่ทางทังสองข้างทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 10
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือตามสภาพพืนทีทังสองข้างทางพร้อมเกลีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย
- รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ
. 06/2561
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 4 จํานวน 250,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างจากทีนายนึก  ปาโท ถึงสะพานหมาอีขาว  
- ผิวจราจรกว้าง 5  เมตร ฐานกว้าง 6  เมตร สูงเฉลีย 1 เมตรระยะ
ทาง 960 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,620 ลูกบาศก์เมตร
- วางท่อระบายนํา คสล. 0.60x1.00 เมตร 8 จุด  จุดละ 7
  ท่อน  รวม  56 ท่อน
- รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ.ด
 01/2561
โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที 9 จํานวน 162,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างดินจากทีนางจิราภรณ์  วาหา ถึง  ทีนางบน  ครองยุทธ  
- ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ขนาดฐานกว้าง 5  เมตร สูงเฉลีย 1 เมตร ระยะ
ทางยาว 940 เมตร หรือรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,300 ลูกบาศก์
เมตร
- วางท่อระบายนํา คสล. 0.60x1.00 เมตร 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน รวม 10
 ท่อน
- รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ.ด
 02/2561
โครงการวางท่อระบายนําพร้อมบ่อพัก หมู่ที 7 จํานวน 98,000 บาท
- สถานทีก่อสร้างจากทีนายวรวิทย์  สุโพธิ  ถึงที นายสุพัด  สีดามา
- ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร  ระยะทาง ยาว 46 เมตร
- ลงท่อ คสล. 0.60x1.00 เมตร 1 จุด  46 ท่อน  พร้อมบ่อพัก ท่อ 0.60
 เมตร  จํานวน  2  บ่อ 
- ลงท่อ คสล. 0.40x1.00 เมตร 1 จุด  10 ท่อน 
-รายละเอียดตามแบบทีองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ เลขที นญ. ท
 01/2561
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งบเงินอุดหนุน รวม 540,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 540,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 540,000 บาท
อุดหนุนการไฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ เพือขยายเขตไฟฟ้าในเขต
พืนทีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ ดังนี
1) บ้านนาใหญ่ หมู่ที 1 จํานวน 200,000 บาท เพือขยายเขตไฟฟ้าช่วง
ระหว่างทีนางอําพล เวโน ถึง ทีนางน้อย ศรีบัวลา 
2) บ้านหนองจอก หมู่ที 3 จํานวน 110,000 บาท เพือขยายเขตไฟฟ้า
ช่วงระหว่างทีนายชัยศิลป์ ขุนาพรม ถึง ทีนายรัศมี สนิทพจน์
3) บ้านหางเหย หมู่ที 6 จํานวน 110,000 บาท เพือขยายเขตไฟฟ้าดังนี
    - เพือขยายเขตไฟฟ้าช่วงระหว่างทีนางอนงค์ แสนสําโรง ถึงถนาย
สาย 215
    - เพือขยายเขตไฟฟ้าช่วงระหว่างทีนางวันภา ชนะพันธ์ ถึงถนน
สาย 215
4) เพือขยายเขตไฟฟ้าตามทีประชาชนร้องขอ  จํานวน 120,000 บาท
คําชีแจงเพิมเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จ
จริง สามารถถัวเฉลียใช้จ่ายได้ทังข้อ 1) - 4)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวม 399,000 บาท
งบลงทุน รวม 399,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 399,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 399,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังกล้องวงจรปิด (CCTV) จํานวน 5 จุด 
จุดที 1 หน้าวัดป่าพุทธาวาส 
จุดที 2 สีแยกปากทางเข้าบ้านตาแหลว
จุดที 3 สีแยกบ้านนาน้อย-หนองจอก
จุดที 4 หน้าอบต.นาใหญ่-โรงเรียนบ้านนา
จุดที 5 ปากทางเข้าบ้านงูเหลือม
มีรายละเอียดดังนี
1) กล้องวงจรปิดแบบ มุมมองคงที IP Fixed HD CV ความละเอียดไม่
น้อยกว่า 1 ล้านพิกเซล ระยะอินฟาเรดไม่น้อกว่า 40 เมตร จํานวน 5 ชุด
2) เครืองบันทึกภาพแบบ HD CVI 16 CH  จํานวน 1 ชุด
3) HARD DISK 2 TB ไม่น้อยกว่า 2,000 GB
4) เครืองควบคุมไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 1 KV (1,000 VA)
5) จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 40 " (Monitor) จํานวน 1 เครือง
6) ตู้และกล่องกันนํา สําหรับจัดเก็บอุปกรณ์ภายนอก จํานวน 5 ตู้
7) มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 15 A สําหรับจุดติดตังกล้อง จํานวน 5
 จุด
8) สาย RG6 หรือ  RG11 แบบ Power Line  จํานวน 6,600 เมตร
รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ตามรอยพ่อ) ตําบลนาใหญ่ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ
เพียง (ตามรอยพ่อ) ตําบลนาใหญ่  
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โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
ยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียงพร้อมเวที ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกียวกับการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและ
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ. 2559 หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ของ
วัยรุ่นก่อนวัยอันควร

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหา
การตังครรภ์ของวัยรุ่นก่อนวัยอันควร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือตาม
หนังสือสังการทีเกียวข้อง
โครงการอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือตามหนังสือสังการที
เกียวข้อง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพือสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าวัสดุในการแข่งขัน ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ให้เบิกจ่าย
ได้เท่าทีจําเป็นและประหยัด

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 415,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานประเพณีท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีท้องถิน เช่น โครงการ
จัดงานบุญทอดเทียนโฮม โครงการจัดงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย ฯลฯ
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจําเป็น
และประหยัด
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โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่ารางวัลการประกวด ค่าเช่าเครืองเสียงพร้อมเวที ตลอด
จนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนัก
กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินพ.ศ
.2559 ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจําเป็นและประหยัด
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียงพร้อมเวที ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ให้เบิกจ่ายได้เท่าทีจําเป็นและประหยัด

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 75,000 บาท

1) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาใหญ่ หมู่ที 1 จํานวน 5,000
 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะ
เหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ใหญ่ เลขทีรับ 991 ลงวันที 20 กรกฎาคม  2560
2) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาน้อย หมู่ที 2 จํานวน 5,000
 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะ
เหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ใหญ่ เลขทีรับ 796 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560
3) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองจอก หมู่ที 3
 จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีรับ 686 ลงวันที 29 พฤษภาคม 2560
4) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาแหลว หมู่ที 4
 จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีรับ 984 ลงวันที 20 กรกฎาคม  2560
5) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเม็ก หมู่ที  5 จํานวน 5,000
 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะ
เหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ใหญ่ เลขทีรับ 746 ลงวันที 6 มิถุนายน 2560
6) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหางเหย หมู่ที 6 จํานวน 5,000
 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะ
เหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ใหญ่ เลขทีรับ 986 ลงวันที 20 กรกฎาคม 2560
7) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านงูเหลือม หมู่ที 7 จํานวน 5,000
 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะ
เหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนา
ใหญ่ เลขทีรับ 982 ลงวันที 20 กรกฎาคม  2560
8) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านดงหัวเรือ หมู่ที 8
 จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีรับ 990 ลงวันที  20 กรกฎาคม  2560
9) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโพนยานาง หมู่ที 9
 จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหาร
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ส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีรับ 992 ลงวันที 20 กรกฎาคม  2560
10) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่าม่วง หมู่ที 10
 จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีรับ 1025 ลงวันที 27 กรกฎาคม 2560
11) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาแหลว หมู่ที 11
 จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีรับ 981 ลงวันที 20 กรกฎาคม  2560
12) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านป่ายางชุม หมู่ที 12
 จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีรับ 985 ลงวันที 20 กรกฎาคม  2560
13) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาแหลว หมู่ที 13
 จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีรับ 685 ลงวันที 29 พฤษภาคม 2560
14) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาแหลว หมู่ที 14
 จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีรับ 997 ลงวันที 21 กรกฎาคม  2560
15) เพือจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านนาใหญ่ หมู่ที 15
 จํานวน 5,000 บาท เพือจ่ายอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญ
มหาชาติ (บุญผะเหวด) ประจําปี 2561 โดยตังตามหนังสือองค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาใหญ่ เลขทีรับ 989 ลงวันที 20 กรกฎาคม  2560
รวมข้อ 1) - 15) เป็นเงินทังสิน 75,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่า
ออกรังวัดทีดิน ตลอดจนรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ ฯลฯ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการอบรมการทําเชือราไตรโคเดอร์ม่า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการทําเชือราไตรโคเดอร์
ม่า เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิมเติมจนถึงปัจจุบัน หรือตาม
หนังสือสังการทีเกียวข้อง
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โครงการอบรมการผสมปุ๋ยเคมีเพือลดต้นทุนการผลิต จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการผสมปุ๋ยเคมีเพือลดต้นทุน
การผลิต เช่น ค่าวัสดุในการอบรม การป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นต้องจ่าย ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน หรือตามหนังสือสังการทีเกียวข้อง

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 22,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 22,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 22,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชนํา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชนํา เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมารถตัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ต้องจ่าย 
โครงการปลูกต้นไม้เนืองในโอกาสต่าง ๆ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนาใหญ่ เนืองในโอกาสต่าง ๆ เช่น ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  วันเฉลิม
พระชนมพรรษา เป็นต้น

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 416,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 386,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 111,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 111,000 บาท

1) เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่า
กําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าออกรังวัดทีดิน ตลอดจนรายจ่ายเพือ
ให้ได้มาซึงบริการอืน ๆ ฯลฯ จํานวน 3,000 บาท
2) ค่าจ้างเหมาดูแลประปาบ้านนาใหญ่ หมู่ที 1 และหมู่ที 15
 จํานวน 108,000 บาท
รวมข้อ 1) - 2) เป็นเงิน 111,000 บาท สามารถถัวเฉลียกันได้

ค่าวัสดุ รวม 125,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสินเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิงของที
จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อพีวีซี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิน
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิงของทีจัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินที มท 0808.2/ว1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 อาทิ
เช่น สารส้ม คลอรีนฯลฯ
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 150,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระไฟ้าฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล อาทิเช่น ค่าไฟฟ้าประปาบ้านนาใหญ่ หมู่ที 1 และหมู่ที 15 โดยตัง
งบประมาณตามความเหมาะสม เนืองจากในหนังสือไม่มีอัตราค่าใช้จ่าย
รายการนี

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณ์ทีเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

งานตลาดสด รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากระไฟ้าฟ้าทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล อาทิเช่น ค่าไฟฟ้าตลาดบ้านนา โดยตังงบประมาณตามความเหมาะ
สม เนืองจากในหนังสือไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายรายการนี

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,221,871 บาท
งบกลาง รวม 14,221,871 บาท
งบกลาง รวม 14,221,871 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 270,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง ทังหมดในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ ในอัตราร้อยละ 5 ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ซึงมีอายุตังแต่ 60 ปี ขึนไป โดยผู้สูง
อายุมีสิทธิได้รับเบียยังชีพครบทัง 12 เดือน โดยตังตามฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ
รับเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประปี 2561 และตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ ว 1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560
 ซึงมีรายละเอียดดังนี
1) ผู้สูงอายุทีมีอายุระหว่าง 60-69 ปี จํานวน 743 ราย ๆ ละ 600
 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 5,349,600 บาท
2) ผู้สูงอายุทีมีอายุระหว่าง 70-79 ปี จํานวน 397 ราย ๆ ละ 700
 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 3,334,800 บาท
 3) ผู้สูงอายุทีมีอายุระหว่าง 80-89 ปี จํานวน 141 ราย ๆ ละ 800
 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน 1,353,600 บาท
4) ผู้สูงอายุทีมีอายุ  90 ปีขึนไป จํานวน11 ราย ๆ ละ 1,000 บาท ต่อ
เดือน เป็นเงิน 132,000 บาท
รวมข้อ 1) - 4) เป็นเงินทังสิน 10,170,000 บาท
ในการเบิกจ่ายจริงในแต่ละเดือน ผู้มีสิทธิได้รับเบียยังชีพอาจจะลดลงหรือ
เพิมขึน ดังนันจํานวนเงินงบประมาณทีตังไว้ในข้อ 1) - 4) สามารถถัว
เฉลียจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดงบประมาณไม่จําเป็น
ต้องมีการเปลียนแปลงคําชีแจง ให้จ่ายได้ตามจํานวนผู้มีสิทธิตามระเบียบ
กฎหมายทีกําหนด เพราะจํานวนผู้สูงอายุอาจมีการเปลียนแปลงทุก
เดือน อันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การเสียชีวิต มติคณะรัฐมนตรีให้เพิม
หรือลดอัตราการจ่ายเงิน เป็นต้น
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,880,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้พิการ โดยมีวิธีการคํานวณตังงบประมาณ
ประเภทนีตามฐานข้อมูลคนดิการ ประจําปี 2561 ดังนี
1) เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ จํานวน 277 คน ๆ ละ 800 บาท ต่อ
เดือน รวมเป็นเงิน 2,659,200 บาท
2) ตังจ่ายเพิม จํานวน 23 คน ๆ ละ 800 บาท ต่อเดือน รวมเป็น
เงิน 220,800 บาท
รวมข้อ 1) - 2) เป็นเงินทังสิน 2,880,000 บาท
คําชีแจงงบประมาณเพิมเติม ทีนีเพือความยืดหยุ่นและเพือประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารการจ่ายเบียยังชีพผู้พิการ เนืองจากระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 แก้ไขจนถึงปัจจุบัน กําหนด
ให้สามารถขึนทะเบียนผู้พิการได้ทุกเดือนและให้จ่ายเบียในเดือนถัด
ไป ดังนันจํานวนทีตังงบประมาณายจ่ายประเภทนีจึงเป็นเพียงการ
ประมาณการจํานวนผู้พิการทีมีสิทธิรับเบีย ซึงในเดือนทีจ่ายจริง จํานวนผู้
มีสิทธิอาจจะลดหรือเพิมขึนได้ จํานวนเงินในข้อ 1) - 2) จึงสามารถถัว
เฉลียจ่ายกันได้และหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดไม่จําเป็นต้องเปลียน
แปลงคําชีแจง ให้จ่ายตามจํานวนผู้มีสิทธิตามระเบียบกฏหมายที
กําหนด เพราะจํานวนผู้พิการอาจจะมีการเปลียนแปลงได้ทุกวันและทุก
เดือน อันเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การเสียชีวิต การเปิดรับลงทะเบียน
ทุกเดือน เป็นต้น

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 192,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตังงบประมาณครังแรกโดยการ
คํานวณฐานข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจําปี 2561 มีราย
ละเอียดดังนี
1) เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ วันทีตังงบประมาณ จํานวน 27
 คน ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน เป็นเงินจํานวน 162,000 บาท 
2) ตังจ่ายเพิมอีก จํานวน 5 คน ๆ ละ 500 บาท ต่อเดือน เป็นเงิน
จํานวน 30,000 บาท
รวมข้อ 1) - 2) เป็นเงินทังสิน 192,000 บาท 
คําชีแจงเพิมเติม จํานวนทีระบุในคําชีแจงเป็นเพียงคําชีแจงหลักในการ
คํานวณตังงบประมาณ โดยหากมีการโอนเพิมหรือโอนลดงบประมาณ ไม่
จําเป็นต้องมีการแก้ไขเปลียนแปลงคําชีแจงจํานวนผู้มีสิทธิ ให้ดําเนินการ
เบิกจ่ายตามจํานวนงบประมาณทีตังไว้ ตามจํานวนผู้มีสิทธิทีระเบียบ
กําหนด เพราะจํานวนผู้มีสิทธิอาจมีการเปลียนแปลงได้ทุกวัน อันเกิดมา
จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น การเสียชีวิต การลงทะเบียนเพิมเติม เป็นต้น 

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาสาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือการใช้จ่ายงบประมาณ
เพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที หรือการจ่ายงบประมาณทีไม่ได้
ตังงบประมาณไว้ในหมวดอืน ๆ ตามระเบียบกฎหมาย ประกาศ หลัก
เกณฑ์หรือหนังสือสังการทีเกียวข้อง
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 305,166 บาท
1) เพือจ่ายเป็นเงินสมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถินในพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่  โดยสํานักงานปลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติเขต 7 ขอนแก่น ตังอุดหนุนหัวละ 45 บาท โดยมีจํานวนประชากรผู้
ประกันตนในเขตตําบลนาใหญ่ 7,787 คน เป็นเงิน 350,415 บาท โดย
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ สมทบร้อยละ 40 ของเงินอุดหนุน เป็น
เงินทังสิน 140,166 บาท
2) ทุนการศึกษาสําหรับครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 15,000 บาท ซึงเป็นไปตาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยตังตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ ว 1326 ลงวันที 4
 กรกฎาคม 2560
3) เพือจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อย
โอกาส จํานวน 150,000 บาท โดยตังตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ ว 1365 ลงวันที 30 เมษายน 2550 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 20,010 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพในกรณีทีพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลถึงแก่ความตายในระหว่างรับราชการ  ตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0013.4/ว 1765  ลงวัน
ที  3  มิถุนายน  2537

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 184,695 บาท
เพือสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) ในอัตรา
ร้อยละ 1 ของรายได้ประจําปี ตามความในพระราชบัญญัติบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการท้องถิน และตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสังการที
เกียวข้อง
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