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ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของ

องคการบริหารส่วนตําบลนาใหญ่
อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด



ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ

           บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลนาใหญ จะไดเสนอรางขอบัญญัติ งบประมาณ
รายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลนาใหญอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลนาใหญจึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลัก
การและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอไปนี้

1. สถานะการคลัง
1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 15,934,117.48 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 4,372,795.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 6,675,412.26 บาท

1.1.4 รายการที่ไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 3 โครงการ รวม 
177,262.92 บาท

1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท

ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
สถานะการเงิน ดังนี้

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
(1) รายรับจริง จํานวน 46,155,034.92 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษีอากร จํานวน 19,201.00 บาท

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 8,187.15 บาท

หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 98,683.70 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย จํานวน 127,780.00 บาท

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 188,699.00 บาท

หมวดรายไดจากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 19,370,587.07 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 26,341,897.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 2,141,550.00 บาท



(3) รายจายจริง จํานวน 43,712,701.80 บาท ประกอบดวย

งบกลาง จํานวน 15,049,588.93 บาท

งบบุคลากร จํานวน 17,013,359.18 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 5,520,594.13 บาท

งบลงทุน จํานวน 4,197,950.00 บาท

งบรายจายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,931,209.56 บาท

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 1,641,550.00 บาท

(5) รายจายที่จายจากเงินสะสม จํานวน 3,031,681.00 บาท

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 498,000.00 บาท

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลนาใหญ

อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด

รายรับจริง
ปี  2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร 127,066.52 135,000.00 18,000.00

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบ
อนุญาต

6,370.88 5,510.00 4,410.00

หมวดรายได้จากทรัพยสิน 89,016.08 69,000.00 89,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย

81,018.00 148,000.00 82,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 311,593.00 302,000.00 304,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 615,064.48 659,510.00 497,410.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,027,534.95 21,918,010.00 21,038,590.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21,027,534.95 21,918,010.00 21,038,590.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 24,998,147.00 23,399,480.00 23,967,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

24,998,147.00 23,399,480.00 23,967,000.00

รวม 46,640,746.43 45,977,000.00 45,503,000.00



คําแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายจาย รายจายจริง
ป 2562

ประมาณการ
ป 2563

ประมาณการ
ป 2564

จายจากงบประมาณ
งบกลาง 14,629,282.50 15,304,950.00 15,718,560.00

งบบุคลากร 16,048,459.68 19,366,375.00 19,212,300.00

งบดําเนินงาน 5,892,066.75 6,309,910.00 6,687,090.00

งบลงทุน 796,300.00 2,757,900.00 1,274,300.00

งบเงินอุดหนุน 2,163,188.39 2,237,865.00 2,610,750.00

รวมจายจากงบประมาณ 39,529,297.32 45,977,000.00 45,503,000.00

รวม 39,529,297.32 45,977,000.00 45,503,000.00



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ องคการบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด

ด้าน ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,447,158

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,132,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา 6,265,482

แผนงานสาธารณสุข 938,000

แผนงานสังคมสงเคราะห 1,839,000

แผนงานเคหะและชุมชน 3,959,800

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 60,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 415,000

ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร 372,000

แผนงานการพาณิชย 356,000

ด้านการดําเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง 15,718,560

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,503,000







รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลนาใหญ

อําเภอ สุวรรณภูมิ   จังหวัดรอยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,503,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,942,358 บาท

งบบุคลากร รวม 9,239,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,556,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนรายเดือนของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว4025 ลง
วันที่ 23 กันยายน 2554 โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว4025 ลง
วันที่ 23 กันยายน 2554 โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว4025 ลง
วันที่ 23 กันยายน 2554 โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
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เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงของนายกองคการ
บริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว4025 ลง
วันที่ 23 กันยายน 2554 โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 2,868,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนตําแหนง ประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกและเลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว4025 ลง
วันที่ 23 กันยายน 2554 โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,683,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,063,500 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงและ
อัตราที่ไดรับอนุมัติ พรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและ
อัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และ
ฉบับเพิ่มเติมถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงิน
เดือน และเงินประจําตําแหนง ใหแกปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล โดยไดรับเงินคาตอบแทนในอัตราตามที่ระเบียบ กฎหมาย
กําหนด

เงินประจําตําแหนง จํานวน 186,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหนง โดยมีสิทธิ์ไดรับเงินเป็นคาตอบแทนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ จํานวนและอัตราปรากฏตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 2,140,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน                                                               
                                                                              
                     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตรา
ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง3ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,595,858 บาท
ค่าตอบแทน รวม 540,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนวินัย คาตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาทอง
ถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆที่มีสิทธิ์
เบิกไดตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด คาตอบแทนคณะ
กรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง หรือคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายที่มี
สิทธิ์เบิกไดตามระเบียบ กฎหมายกําหนด
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คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่มาปฏิบัติราชการการนอกเวลา ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง
ใหมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สามารถเบิกไดทุก
สํานัก ทุกกอง 
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

คาเชาบาน จํานวน 192,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท

เพื่อเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกผูบริหารทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา ตลอดจนผูมีสิทธิ์ โดยตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 539,858 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาใชจายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณ
ประโยชนที่อยูในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หรือ
ตามที่สํานักงานที่ดิน จังหวัดรอยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิแจงแบบ
ประมาณการคาใชจาย
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รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือคาจางเหมาจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาจางเหมาจัดทํา
ปฏิทิน คาดูดสิ่งปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คา
ประกันภัยรถยนต คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตองจายเพื่อไดมาซึ่ง
บริการ 

รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นคารับรองประเภทอาหารวางและเครื่องดื่มและอาหาร
ในการจัดประชุมสําหรับผูเขารวมประชุมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ซึ่งไดเขารวมประชุมรวมทั้งคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นและเกี่ยวของ
กับการจัดประชุม เชน คาเชาหองประชุม คาดอกไมตกแตงสถาน
ที่ประชุม เป็นตน ไดเทาที่จายจริง ตามความจําเป็น เหมาะสม
และประหยัด เพื่อประโยชนของทางราชการเป็นสําคัญ แตไมเกิน
อัตราของกระทรวงการคลังที่กําหนดใหในสวนราชการ
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0766 ลงวันที่ 5
 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
เบิกคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2562
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 29,858 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป
ราชการ คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
- โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน

โครงการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายที่จําเป็นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบริหารทองถิ่น เชน คาวัสดุ คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คา
อาหาร คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ตลอดคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
ในการเลือกตั้ง ฯลฯตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดรอยเอ็ด ดวนที่สุด ทีา ลก (รอ) 0002/ว699 ลงวัน
ที่ 20 กรกฎาคม 2563
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษา
ดูงานนอกสถานที่ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
เชาที่พัก คารถ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นตองจาย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝึก
อบรมและการเขารับการฝึกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น 
พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446 ลง
วันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการตางประเทศ
และการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 129 ลําดับ
ที่ 7

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 225,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเทศวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหลตามตัวอยางจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุงานบานงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน น้ํายาลางหองน้ํา น้ํายาลางจาน ฯลฯ
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วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 โดยคํานวณฐานขอมูลดังนี้
 1) คานํามันดีเซลรถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน จํานวน 1
 คันๆละ 40,000 บาท การคํานวณตั้งตามงบประมาณเป็นการ
แสดงถึงหลักการทางสถิติที่ใชในการคํานวณตั้งงบประมาณเทานั้น
  2) ตั้งจายเพิ่ม 20,000 บาท เนื่องจากการปฏิบัติงานไมสามารถ
กําหนดระยะทางได ซึ่งในบางเดือนอาจจะมีการวิ่งรถในระยะทาง
ที่ไกลขึ้น คําชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจายงบประมาณใหเบิกจาย
ตามขอเท็จจริง การเบิกจาย 1)-2) สามารถถัวเฉลี่ยกันได และ
สามารถใชจายไดในรายการที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
อื่นๆ ที่ไมไดระบุไว และสามารถใชจายกับยานพาหนะหรือเครื่อง
จักรกลหรือสิ่งที่ตองใชวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายการอื่นๆที่ไม
ไดระบุไวหรือภารกิจหนวยงานอื่นรองขอตามอํานาจหนาที่ การ
คํานวณตั้งงบประมาณเป็นการแสดงถึงหลักการที่มาทางสถิติที่ใช
ในการคํานวณตั้งงบประมาณเทานั้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ป้ายไวนิล ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหลตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน หัวพิมพหรือแกน ตลับหมึก ฯลฯ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 291,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าสํานักงาน หรือคากระแสไฟฟ้าที่อยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลนาใหญ

คาบริการโทรศัพท จํานวน 1,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาโทรศัพทหมายเลขที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนตําบล คาบริการคูสาย รวมถึงคาใชจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการดังกลาว และคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช
บริการ เชน คาเชาเครื่อง คาเชาเลขหมายโทรศัพท คาบํารุงคูสาย
โทรศัพท ฯลฯ

คาบริการไปรษณีย จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาฝาก สง ธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียฯลฯ ใน
กิจการขององคการบริหารสวนตําบลนาใหญ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายเกี่ยวกับระบบอินเตอรเน็ต คาเชาพื้นที่
เว็บไซต คาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการสื่อสารและคมนาคม

งบลงทุน รวม 77,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 77,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

เกาอี้ จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจายเป็นเกาอี้พนักพิง
กลาง จํานวน 10 ตัวๆ ละ 1,600 บาท เป็นราคาที่หาซื้อไดตาม
ทองตลาด
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ตูเหล็ก จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 2 ตูๆ ละ 5,500
 บาท รายละเอียดดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

โตะทํางาน จํานวน 8,000 บาท

เพื่อเป็นคาโตะทํางาน จํานวน 2 โตะ ราคาตัวละ 4,000
 บาท รายละเอียดดังนี้
1) ขนาดกวาง 80 เซ็นติเมตร
2) ยาว 150 เซ็นติเมตร
3) สูง 75 เซ็นติเมตร
4) มีตูเก็บเอกสารพรอมเกาอี้
เป็นราคาที่หาซื้อไดตามทองตลาด 

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ
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งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

โครงการจัดงาน “พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช " จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
สุวรรณภูมิ ตามโครงการจัดพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหา
ราช ประจําปี 2564 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว600 ลงวันที่ 21
 พฤษภาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 129 ลําดับ
ที่ 10

โครงการจัดงาน “วันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันชาติ 
และวันพอแหงชาติ"

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
สุวรรณภูมิ ตามโครงการจัดงาน “วันคลายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร และชาติและวันพอแหง
ชาติ ประจําปี 2564” อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว600 ลงวันที่ 21
 พฤษภาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 130 ลําดับ
ที่ 13
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โครงการจัดงาน “วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
สุวรรณภูมิ ตามโครงการจัดงาน “วันคลายวันสวรรคตพระบาทสม
เด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ประจําปี 2564  อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว600 ลงวันที่ 21
 พฤษภาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 130 ลําดับ
ที่ 12

โครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจาอยู
หัว รัชการที่ 10"

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
สุวรรณภูมิ ตามโครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
บาทสมเด็จพระจาอยูหัว รัชการที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
 อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดรอยเอ็ด 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว600 ลงวันที่ 21
 พฤษภาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 130 ลําดับ
ที่ 14
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โครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแมแหงชาติ

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
สุวรรณภูมิ ตามโครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง วันแมแหงชาติ" อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว600 ลงวันที่ 21
 พฤษภาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 129 ลําดับ
ที่ 11

โครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯบรม
ราชินี ในรัชการที่ 10"

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายอุดหนุนที่ทําการปกครองสวนทองถิ่นอําเภอ
สุวรรณภูมิ ตามโครงการจัดงาน “วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจาฯบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 10" ในวันที่ 3
 มิถุนายน 2564 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-หนังสือที่วาการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว600 ลงวันที่ 21
 พฤษภาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 130 ลําดับ
ที่ 14

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 685,800 บาท
งบบุคลากร รวม 643,800 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 643,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 435,800 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงและ
อัตราที่ไดรับอนุมัติ พรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและ
อัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และ
ฉบับเพิ่มเติมถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
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เงินประจําตําแหนง จํานวน 18,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหนง โดยมีสิทธิ์ไดรับเงินเป็นคาตอบแทนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ จํานวนและอัตราปรากฏตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 190,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน                   

งบดําเนินงาน รวม 42,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือคาจางเหมาจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาดูดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาประกันภัยรถยนต คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
ตองจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป
ราชการ คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
- โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน

ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเทศวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 2,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ป้ายไวนิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน หัวพิมพหรือแกน ตลับหมึก ฯลฯ
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,819,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,367,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,367,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงและ
อัตราที่ไดรับอนุมัติ พรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและ
อัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และ
ฉบับเพิ่มเติมถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหนง โดยมีสิทธิ์ไดรับเงินเป็นคาตอบแทนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ จํานวนและอัตราปรากฏตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

คาจางลูกจางประจํา จํานวน 505,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาจางใหแกลูกจางประจํา ตามตําแหนงและอัตรา
ที่ไดรับอนุมัติ พรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตรา
ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่ม
เติมถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 640,000 บาท

จายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางทั่ว
ไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ  จํานวนและอัตราปรากฏตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน                                                               
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตรา
ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 420,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 230,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกผูบริหารทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา ตลอดจนผูมีสิทธิ์ โดยตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาจางเหมาจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาดูดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาประกันภัยรถยนต คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
ตองจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ 
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป
ราชการ คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
- โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเทศวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ป้ายไวนิล ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เชน หัวพิมพหรือแกน ตลับหมึก ฯลฯ

งบลงทุน รวม 32,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 32,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 4 ตูๆ ละ 5,500
 บาท รายละเอียดดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑใหสามารถใชงาน
ไดตาปกติ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,120,000 บาท

งบบุคลากร รวม 649,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 649,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 235,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงและ
อัตราที่ไดรับอนุมัติ พรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและ
อัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และ
ฉบับเพิ่มเติมถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 383,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบันโดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน                                                               
                                                                              
                                                     

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตรา
ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 231,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนอาสาสมัครของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับคําสั่งชวยสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่จากผูบริหารทองถิ่น การเบิกจายใหเป็นไปตามอัตราคาใช
จายที่กําหนดไวตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารรณภัยแหงชาติ วาดวยคาใชจายของอาสาสมัครในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายใหแกอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
         พ.ศ.2560
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คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาจางเหมาจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาดูดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาประกันภัยรถยนต คาใชจาย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
ตองจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป
ราชการ คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
- โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน

วันที่พิมพ : 3/11/2563  10:26:52 หนา : 21/61



คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 63,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 โดยคํานวณฐานขอมูลดังนี้
1) คานํามันดีเซลรถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน จํานวน 1
 คันๆละ 40,000 บาท การคํานวณตั้งตามงบประมาณเป็นการ
แสดงถึงหลักการทางสถิติที่ใชในการคํานวณตั้งงบประมาณเทานั้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ป้ายไวนิล ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 240,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑใหสามารถใชงาน
ไดตามปกติ

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก

โครงการปรับปรุงป้อมยาม จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการปรับปรุงป้อมยาม รายละเอียดตาม
แบบองคการบริหารสวนตําบลนาใหญรายละเอียดตามแบบ
องคการบริหารสวนตําบลนาใหญ
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 หนาที่ 131 ลําดับที่ 1

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 12,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปีใหม จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปีใหม เชน คาป้ายประชาสัมพันธ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ
ที่จําเป็นตองจาย ฯลฯ
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134 ลําดับที่ 5

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต เชน คาป้ายประชาสัมพันธ ตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นตองจาย ฯลฯ
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 134 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,578,500 บาท

งบบุคลากร รวม 3,386,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,386,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงและ
อัตราที่ไดรับอนุมัติ พรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและ
อัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และ
ฉบับเพิ่มเติมถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 301,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินวิทยฐานะใหกับขาราชการครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา ซึ่งไดรับเงินวิทยฐานะตามกฎหมายวาดวยเงิน
เดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยไดรับเงินคาตอบแทนรายเดือนใน
อัตราเทากับเงินวิทยฐานะที่ไดรับ
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินคา
ตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ของขาราชการครูและลูกจาง
ประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จํานวนและอัตรา
ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่ม
เติม โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 972,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน                                                               
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 13,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตรา
ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 45,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคระกรรมการสอบ
สวนวินัย หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด คาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับงานจาง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบ กฎหมายกําหนด

เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท

เพื่อเป็นเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรแกผูบริหารทองถิ่น พนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจํา ตลอดจนผูมีสิทธิ์ โดยตั้งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
พนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาจางเหมาจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาดูดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุกคาเชาทรัพยสิน คาประกันภัยรถ
ยนต คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา คาจางเหมารถ
รับ – สง นักเรียนผูดอยโอกาส ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเป็น
ตองจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป
ราชการ คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
- โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่นพ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน

งบลงทุน รวม 27,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,500 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

ตูเหล็ก จํานวน 5,500 บาท

เพื่อจายเป็นคาตูเหล็กแบบ 2 บาน  รายละเอียดดังนี้
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชั้น
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
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ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 22,000 บาท

เพื่อจายเป็นเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,686,982 บาท
งบดําเนินงาน รวม 927,232 บาท

ค่าใช้สอย รวม 144,450 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการเลี้ยงปลาในบอดิน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเลี้ยงปลาในบอดินของโรงเรียนดง
หัวเรือป่ามวงวิทยา เชน คาอาหารปลา ลูกปลาฯลฯ 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2563 หนาที่ 132 ลําดับที่ 1

โครงการเลี้ยงปลาในบอพลาสติก จํานวน 65,000 บาท

เพื่อเป็นคาใชจายตามโครงการเลี้ยงปลาในบอพลาสติกโรงเรียน
บานนาและโรงเรียนบานงูเหลือม เชน คาลูกปลา อาหารปลา พ
ลาสติฯลฯ
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ
.ศ. 2563 หนาที่ 136 ลําดับที่ 11
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โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 59,450 บาท

1) เพื่อเป็นคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลนาใหญ (รายหัว) 
จัดสรรสําหรับเด็กอายุระหวาง 2 - 5 ปี จํานวนนักเรียน 25 รายๆ
ละ 1,700 บาท เป็นเงินจํานวน 42,500 บาท
2) เพื่อจายเป็นคาใชจายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยอายุ
ระหวาง 3 – 5 ปีจํานวนนักเรียน 15 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(2.1) คาหนังสือเรียน อัตรารายละ 200 บาท/ปี จํานวน 15
 ราย เป็นเงินจํานวน 3,000 บาท
(2.2) คาอุปกรณการเรียน อัตรารายละ 200 บาท/ปี จํานวน 15
 ราย เป็นเงินจํานวน 3,000 บาท
(2.3) คาเครื่องแบบนักเรียน อัตรารายละ 300
 บาท/ปี จํานวน 15 ราย เป็นเงินจํานวน 4,500 บาท
 (2.4) คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตรารายละ 430
 บาท/ปี จํานวน 15 ราย เป็นเงินจํานวน 
6,450 บาท
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2
/ว4110 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563ตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หนาที่ 135 ลําดับที่ 1
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ค่าวัสดุ รวม 782,782 บาท
คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 782,782 บาท

เพื่อจายเป็นคาอาหารเสริม (นม) ใหกับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 5 แหง และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 แหง มีรายละเอียด ดังนี้
1.โรงเรียนบานนา จํานวนนักเรียน 108 รายๆละ 7.82
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงินจํานวน 219,586 บาท
2.โรงเรียนบานงูเหลือม จํานวนนักเรียน 65 รายๆละ 7.82
 บาท  จํานวน 260 วัน เป็นเงินจํานวน 132,158 บาท
3.โรงเรียนดงหัวเรือป่ามวงวิทยา จํานวนนักเรียน 82 รายๆ
ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงินจํานวน 166,722 บาท
4.โรงเรียนบานโพนยานาง จํานวนนักเรียน 9 รายๆละ 7.82
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงินจํานวน 18,299 บาท
5. โรงเรียนบานเม็กหางเหย จํานวนนักเรียน 27 รายๆละ 7.82
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงินจํานวน 54,896 บาท 
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ 
จํานวนนักเรียน 34 รายๆละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน
จํานวน 69,129 บาท
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน จํานวนนักเรียน 60 รายๆ
ละ 7.82 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงินจํานวน 121,992 บาท
- คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจายลําดับที่ 1 – 7 เป็นเพียงการแสดงให
เห็นถึงที่มาของยอดเงินตั้งงบประมาณรายจาย หากมีการเพิ่มหรือ
ลดของจํานวนนักเรียนแตละสถานศึกษาใหสามารถปรับเกลี่ย ถัว
เฉลี่ยงบประมาณรายจายกันไดระหวาง 1-7 โดยไมจําเป็นตอง
เปลี่ยนแปลงแกไขคําชี้แจงงบประมาณจากกรมสงเสริมปกครอง
ทองถิ่น
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว4110
 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2563 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 135 ลําดับที่ 3
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งบเงินอุดหนุน รวม 1,759,750 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,759,750 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน จํานวน 130,250 บาท

1.เพื่อจายเป็นคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรสําหรับ
เด็กอายุระหวาง 2 – 5 ปี อัตราคนละ 1,700 บาท/ปี  จํานวนนัก
เรียน 60 คน  เป็นเงิน จํานวน  102,000  บาท 
2.เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยจัด
สรรสําหรับเด็กอายุระหวาง 3 – 5 ปี จํานวนนักเรียน 25
 ราย เป็นเงินจํานวน 28,250 บาท รายละเอียด ดังนี้
2.1 คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 25
 ราย เป็นเงินจํานวน  5,000 บาท
2.2 คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 25
 ราย เป็นเงินจํานวน 5,000 บาท
 2.3 คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 25
 ราย เป็นเงินจํานวน7,500 บาท
2.4 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคนละ 430/ปี จํานวน 25
 ราย เป็นเงินจํานวน 10,750 บาท
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว 4110 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม  2563
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 136 ลําดับที่ 4
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อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,629,500 บาท

เพื่อจายเงินอุดหนุนใหกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา จํานวน 5 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แหง โดย
ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด มท 0816.2/ว3274
 ลงวนที่ 19 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียด ดังนี้
1. โรงเรียนบานนา จํานวนนักเรียน 108 รายๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงินจํานวน 432,000 บาท
2. โรงเรียนบานงูเหลือม จํานวนนักเรียน 65 รายๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงินจํานวน 260,000 บาท
3. โรงเรียนดงหัวเรือป่ามวงวิทยา จํานวนนักเรียน 82 รายๆ
ละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงินจํานวน 328,000 บาท
4. โรงเรียนบานโพนยานาง จํานวนนักเรียน 9 รายๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงินจํานวน 36,000 บาท
5. โรงเรียนบานเม็กหางเหย จํานวนนักเรียน 27 รายๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงินจํานวน 108,000 บาท
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ จํานวน
นักเรียน 34  รายๆละ  20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน
จํานวน 166,600 บาท
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน จํานวนนักเรียน 61 รายๆ
ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงินจํานวน 298,900 บาท
-คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจายลําดับที่ 1-7 เป็นเพียงการแสดงใหเห็น
ถึงที่มาของยอดเงินตั้งงบประมาณรายจาย หากมีการเพิ่มหรือลด
ของจํานวนนักเรียนแตละสถานศึกษาใหสามารถปรับเกลี่ย ถัว
เฉลี่ยงบประมาณรายจายกันไดระหวาง 1-7 โดยไมจําเป็นตอง
เปลี่ยนแปลงแกไขคําชี้แจงงบประมาณจากกรมสงเสริมปกครอง
ทองถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 135 ดับที่ 2
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 754,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 754,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ทําหนาที่ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง ดานอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพ
บําบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด ตลอดจนแนะนําการดูแลและชวยเหลือผูสุงอายุที่ไมได
เป็นการรักษาพยาบาล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยอาสาสมัครบริบาลทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการเบิกคาใชจาย พ.ศ.2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว3811 ลงวันที่ 25
 มิถุนายน 2562

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาจางเหมากู
ชีพ-กูภัย เพื่อบริการรับ-สง ผูป่วยสงโรงพยาบาล คาประกันภัยรถ
ยนต คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ตลอดจนรายจาย
อื่นๆเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมปรับปรุงครุภัณฑเพื่อให
สามารถใชงานไดตามปกติ
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุยานพาหนะและขนสง ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน แบตเตอรี่ ยางนอก ฯลฯ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560 โดยคํานวณฐานขอมูลดังนี้
1) คานํามันดีเซลรถยนตบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน จํานวน 1
 คันๆละ 46,700 บาท การคํานวณตั้งตามงบประมาณเป็นการ
แสดงถึงหลักการทางสถิติที่ใชในการคํานวณตั้งงบประมาณเทานั้น
 2) ตั้งจายเพิ่ม 23,300 บาท เนื่องจากการปฏิบัติงานไมสามารถ
กําหนดระยะทางได ซึ่งในบางเดือนอาจจะมีการวิ่งรถในระยะทาง
ที่ไกลขึ้น คําชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจายงบประมาณใหเบิกจาย
ตามขอเท็จจริง การเบิกจาย 1)-2) สามารถถัวเฉลี่ยกันได และ
สามารถใชจายไดในรายการที่เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
อื่นๆ ที่ไมไดระบุไว และสามารถใชจายกับยานพาหนะหรือเครื่อง
จักรกลหรือสิ่งที่ตองใชวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายการอื่นๆที่ไม
ไดระบุไวหรือภารกิจหนวยงานอื่นรองขอตามอํานาจหนาที่ การ
คํานวณตั้งงบประมาณเป็นการแสดงถึงหลักการที่มาทางสถิติที่ใช
ในการคํานวณตั้งงบประมาณเทานั้น
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 172,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 172,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจาดโรคพิษสุนัขบาตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิงเจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยาราชนารี

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนาง
เธอ เจาฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี เชน คาป้ายประชาสัมพันธ คา
วัคซีน ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่จําเป็นตองจาย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดสวัส
ดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 139 ลําดับที่ 5

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เชน น้ํายาพนกําจัดยุง ทราย ฯลฯ
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 139 ลําดับ
ที่ 4
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 12,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

คาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระ
ราชปณิธานศาสตราจารย พลเอกหญิง  พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี โดยทําการสํารวจสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจาของและไมมีเจา
ของ โดยใหทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน) คาสํารวจขอมูลสัตว
และขึ้นทะเบียนสัตวจายในอัตราตัวละ 6 บาทตอปี โดยตั้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว2072 ลง
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,689,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,231,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,231,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 720,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงและ
อัตราที่ไดรับอนุมัติ พรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและ
อัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และ
ฉบับเพิ่มเติมถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหนง โดยมีสิทธิ์ไดรับเงินเป็นคาตอบแทนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ จํานวนและอัตราปรากฏตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

วันที่พิมพ : 3/11/2563  10:26:52 หนา : 35/61



คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 439,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ  จํานวนและอัตราปรากฏตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน                                                               
                                                                              
                                                      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตรา
ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 458,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 380,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือคาจางเหมาจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาดูดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาประกันภัยรถยนต คาใชจาย
ในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็นตองจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ. จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป
ราชการ คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
- โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการโรงเรียนผูสูงอายุ เชน ป้าย
ประชาสัมพันธ คาวิทยากร ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตอง
จาย ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 143 ลําดับที่ 1
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โครงการสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการกิจกรรมผูสูงอายุ เชน คาป้าย
ประชาสัมพันธ คาเชาเครื่องเสียงพรอมเวที ตลอดจนคาใชจาย
อื่นๆที่จําเป็นตองจาย ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 143 ลําดับที่ 3     

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใชงานได
ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเทศวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน หัวพิมพหรือแกน ตลับหมึก หรือวัสดุ
สิ้นเปลืองที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ฯลฯ
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผูดอยโอกาส จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผูดอย
โอกาส
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายเกี่ยวกับทุนการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษาและการใหความชวยเหลือนักเรียนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2561
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 143 ลําดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,084,300 บาท

งบบุคลากร รวม 851,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 851,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 400,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงและ
อัตราที่ไดรับอนุมัติ พรอมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและ
อัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และ
ฉบับเพิ่มเติมถึงปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบลที่ไดรับ
เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือน และเงินประจํา
ตําแหนง โดยมีสิทธิ์ไดรับเงินเป็นคาตอบแทนรายเดือนเทากับ
อัตราเงินประจําตําแหนงที่ไดรับ จํานวนและอัตราปรากฏตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
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คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 378,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบันโดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน                                                               
                                                                              
                                                       

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 31,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตรา
ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่ม
เติมถึงฉบับปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจายไว 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 197,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 92,000 บาท
คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชนแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน คาตอบแทนคณะกรรมการสอบ
สวนวินัย  หรือจายเป็นเงินคาตอบแทนอื่นๆที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด คาตอบแทนคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับงานจาง คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง หรือ
คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายที่มีสิทธิ์เบิกไดตาม
ระเบียบ กฎหมายกําหนด

คาเชาบาน จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบล ที่มีสิทธิเบิกคา
เชาบาน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชา
บานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมจนถึง
ปจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ เชน คาถายเอกสาร คา
เย็บหนังสือ เขาปกหนังสือคาจางเหมาจัดทําวารสารประชา
สัมพันธ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาดูดสิ่งปฏิกูล คา
ระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาประกันภัยรถยนต คาใชจาย
ในการดําเนินคดี ตามคําพิพากษา ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จํา
เป็นตองจายเพื่อไดมาซึ่งบริการ 

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการเดินทางไปราชการในอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เชน คาที่พัก คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไป
ราชการ คาพาหนะ คาบริการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผาน
ทางดวนพิเศษ คาธรรมเนียมในการใชสนามบิน คาลงทะเบียน
ตางๆ ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
- โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุสํานักงานประเทศวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุกอสราง จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสรางประเทศวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน บันใดอลูมิเนียม ตลับเมตร เสียมขุด
ดินดามเหล็ก สวานไรสายฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ป้ายไวนิล ฯลฯ

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหลตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน หัวพิมพหรือแกน ตลับหมึก ฯลฯ

งบลงทุน รวม 36,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 36,300 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจายเป็นเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
 * (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน
ปรากฏตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
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เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จํานวน 6,300 บาท

เพื่อจายเป็นคเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษหนา A3 จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐานปรากฏ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วัน
ที่ 12 พฤษภาคม 2563

งานไฟฟ้าถนน รวม 2,875,500 บาท
งบบุคลากร รวม 683,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 683,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 640,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน                                                               
                                                                              
                                                      

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 43,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตรา
ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 805,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่มาปฏิบัติราชการการนอกเวลา ที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง
ใหมาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สามารถเบิกไดทุก
สํานัก ทุกกอง 
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกจายเงิน
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 800,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางจําแนกประเภท
รายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เชน สายไฟ สวิทซ บัลลาสต หลอดไฟ ฯลฯ
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 155 ลําดับ
ที่ 45

วัสดุกอสราง จํานวน 500,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัส
ดุอุปกณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนกประเภทรายจาย
สิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกิบหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 เชน เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย ฯลฯ 
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 155 ลําดับ
ที่ 46
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งบลงทุน รวม 641,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 641,500 บาท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 จํานวน 320,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14
-สถานที่กอสราง จากที่สุริยงคฟารม ถึง ที่นายทองพูล สุภารี
-ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 600
 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 178 ลําดับที่ 148

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3 จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 3
-สถานที่กอสราง บริเวณที่นางโสดา คลังจันทร
-ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 440
 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 152 ลําดับที่ 32

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 จํานวน 71,500 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6
-สถานที่กอสราง บริเวณที่นางทอง ศรีสระคู
-ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหลทาง
ลูกรังขางละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 126
 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 165 ลําดับที่ 90

งบเงินอุดหนุน รวม 746,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 746,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน

อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ จํานวน 746,000 บาท

1)เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 1 จํานวน 38,000.-บาท
-จากที่นายชวนทองรัตน ถึงที่นายพิชิต  จํานงภักดี
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-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2563 

2)เพื่อติดตองหมอแปลงไฟฟ้าขนาด 30 KV หมูที่ 15
 จํานวน 85,000 บาท
-บริเวณสามแยกบานนายประดิษฐ โวออนศรี 
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) หนาที่ 152 ลําดับที่ 56

3) ขยายเขตไฟฟ้าหมูที่ 1 จํานวน 30,000 บาท
-จากที่นางวิภาพร กองไทสงค ถึงที่นางเล็ก ไสยกิจ
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) หนาที่ 149 ลําดับที่ 43

4)ขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 13 จํานวน 150,000 บาท
-จากโรงสีชุมชน ถึงที่นายสมาน วิชัย
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) หนาที่ 144 ลําดับที่ 26

5)ขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 12 จํานวน 30,000 บาท
-จากที่นายสําราญ คูเมือง ถึง ที่นางอําไพ พันธหนองหวา
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) หนาที่ 148 ลําดับที่ 39

6)ขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 13 จํานวน 13,000 บาท
-บริเวณที่นางทองพูน ทองรัตน
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2
) หนาที่ 148 ลําดับที่ 38

7) ขยายเขตไฟฟ้า หมูที่ 1 จํานวน 400,000 บาท 
-จากที่นางปิ่น นามศรี ถึงที่นางพอดี ศรีบัวลา
-แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 172 ลําดับที่ 124
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-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
คําชี้แจงเพิ่มเติม รายการที่ 1)-7) เป็นการแสดงใหเห็นที่มาของ
ยอดเงินตั้งงบประมาณรายจ
าย หากมีการเพิ่มหรือลดงบประมาณจากการประมาณการไฟ้ฟ้า
สวนภุมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ ใหสามารถปรับเกลี่ยงบประมาณ
รายจายกันไดระหวางรายการที่ 1)-7) โดยไมจําเป็นตองเปลี่ยน
แปลงแกไขคําชี้แจงงบประมาณรายจาย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 60,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายตามโครงการสงเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน เชน คาป้ายประชาสัมพันธื คาเชาเครื่องเสียงและ
เวที ตลอดจนคาใชจายอื่นๆที่จําเป็นตองจาย ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัดงาน การ
จัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 193 ลําดับที่ 4
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 415,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีทองถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม
 ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ใหเบิกจายเทาที่จํา
เป็นและประหยัด
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 194 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาเชาเครื่องเสียงพรอมเวที ตลอดจนคาใช
จายอื่นๆที่จําเป็นตองจาย ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ใหเบิกจายเทาที่จํา
เป็นและประหยัด
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 194 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คา
ป้ายประชาสัมพันธ คาเชาเครื่องเสียงพรอมเวที ตลอดจนคาใช
จายอื่นๆที่จําเป็นตองจาย ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการจัด
งาน การจัดการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559 ใหเบิกจายเทาที่จํา
เป็นและประหยัด
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 194 ลําดับที่ 3

งบเงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 75,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 1 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1499/2563 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 10 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1481/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 11 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1482/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 12 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1526/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 13 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1483/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 14 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1484/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 15 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1527/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 2 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1521/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 3 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1446/2563 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 4 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1479/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 5 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1480/2563 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 6 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1522/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 7 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1523/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 8 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1524/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมูที่ 9 จํานวน 5,000 บาท

เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมูบาน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมูบาน
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2559
หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาใหญ หนังสือรับเลข
ที่ 1525/2563 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 195 ลําดับที่ 4

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 362,000 บาท

งบบุคลากร รวม 162,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 162,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 138,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจาง
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม ถึงฉบับ
ปจจุบัน โดยคํานวณตั้งจาย
ไว 12 เดือน                                                               
                                                                              
                                                       

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินเพิ่มตางๆของพนักงานจางตามภารกิจ พนักงาน
ทั่วไป ตามอัตราที่ไดรับอนุมัติ เชน เงินเพิ่มคาครองชีพชั่ว
คราว หรือเงินเพิ่มอื่นๆที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตรา
ปรากฏตามแผนอัตรากําลัง
3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน โดย
คํานวณตั้งจายไว 12 เดือน
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งบลงทุน รวม 200,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางโรงเรือนเก็บเครื่องทําความสะอาดขาว จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากอสรางโรงเรือนเก็บเครื่องทําความสะอาด
ขาว วิสาหกิจชุมชน ศูนยขาวชุมชนบานงูเหลือม
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 หนาที่ 178 ลําดับที่ 4

งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุคอมพิวเตอรประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหลตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ผาสแลน ถุงเพาะชําฯลฯ

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 351,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 331,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 121,000 บาท
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ

รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 121,000 บาท

1)เพื่อจายเป็นรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาถาย
เอกสาร คาเย็บหนังสือ เขาปกหนังสือ คาจางเหมาจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนตางๆ คาดูดสิ่ง
ปฏิกูล คาระวางรถบรรทุก คาเชาทรัพยสิน คาประกันภัยรถ
ยนต คาใชจายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ตลอดจนคาใช
จายอื่นๆที่จําเป็นตองจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ จํานวน 1,000
 บาท
2) คาจางเหมาบริการดูแลประปา จํานวน 120,000 บาท
3) คําชี้แจงเพิ่มเติม ขอ 1)-2) สามารถถั่วเฉลี่ยกันได
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ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุกอสราง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุกอสราง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการจําแนก
ประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย ทอพีวีซี ฯลฯ

วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประเภทวัสดุคง
ทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุอุปกรณประกอบอะไหล ตามตัวอยางการ
จําแนกประเภทรายจายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ ประกอบ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 เชน คลอรีน สารสม ฯลฯ
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 199 ลําดับที่ 2

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล อาทิเชน คากระแสไฟฟ้าในการผลิตน้ํา
ประปา โดยตั้งงบประมาณตามความเหมาะสม

งบลงทุน รวม 20,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจายเป็นคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑเพื่อใหสามารถใช
งานไดตามปกติ

งานตลาดสด รวม 5,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 5,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นคากระแสไฟฟ้าที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล อาทิเชน คากระแสไฟฟ้าตลาดสด โดยตั้งงบ
ประมาณตามความเหมาะสม
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,718,560 บาท

งบกลาง รวม 15,718,560 บาท
งบกลาง รวม 15,718,560 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 350,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจาง โดยตั้งใน
อัตรารอยละ 5 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระ
ราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 14,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561
 เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บป่วยตาย
หรือสูญอันเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจาง โดยคํานวณใน
อัตรารอยละ 0.2 ของคาจางทั้งปี (มกราคม-ธันวาคม)
-ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
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เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 11,686,200 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ 60 ปีบริบูรณขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลัก
เกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ. 2552 และไดขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไวกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไวแลว โดยจายอัตราเบี้ยยังชีพราย
เดือนแบบขั้นบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 ปี จะได
รับ 600 บาท 
อายุ 70-79 ปี จะไดรับ 700 บาท 
อายุ 80-89 ปี จะไดรับ 800 บาท 
และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะไดรับ 1,000 บาท
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2552 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2563
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 201 ลําดับ
ที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,868,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการและ
ทุพพลภาพ ที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑที่กําหนดที่ไดแสดงความจํานง
โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไวกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น โดยคนพิการมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไดรับเบี้ย
ความพิการคนละ 800 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการที่มีอายุต่ํากวา 18
 ปี คนละ 1,000 บาทตอเดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ 28 เมษายน 2563)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย
ความพิการใหแกคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2553 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่ 0810.6/ว1994 ลงวันที่ 3
 กรกฎาคม 2563
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 201 ลําดับ
ที่ 2

เบี้ยยังชีพผูป่วยเอดส จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูป่ายเอดส ใหแกผูป่วยเอดส
ที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว และมีความเป็นอยูยาก
จน หรือถูกทอดทิ้ง ขาดผูอุปการะดูแล ไมสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได โดยผูป่วยเอดสมีสิทธิจะไดรับเงินเบี้ยยังชีพคน
ละ 500 บาทตอเดือน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ
. 2548
- ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 201 ลําดับ
ที่ 3
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สํารองจาย จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปญหา
ความเดือดรอนใหกับประชาชน หรือการใชจายงบประมาณเพื่อ
ชวยประชาชนตามอํานาจหนาที่ หรือการจายงบประมาณที่ไมได
ตั้งงบประมาณรายจายไวในหมวดอื่นๆ การใชจายงบประมาณ
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑหรือหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
-ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนาที่ 202 ลําดับที่ 4

รายจายตามขอผูกพัน

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาใหญ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนา
ใหญ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 ของเงินที่ไดรับจัดสรรจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (กรณีรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมรวมเงินอุดหนุนสูงกวา 20 ลาน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว3230 ลง
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจงประกาศคณะกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่
- แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หนาที่ 202 ลําดับที่ 6

เงินชวยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเป็นเงินชวยเหลือพิเศษคาทําศพในกรณีที่พนักงานสวน
ตําบล ลูกจาง พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถึงแก
ความตายในระหวางรับราชการตาม พ.ร.ฎ.การจายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่นๆในลักษณะเดียว พ.ศ.2535 และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0013.4/ว1765 ลงวัน
ที่ 3 มิถุนายน 2537
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) จํานวน 215,360 บาท

เพื่อจายสมทบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทอง
ถิ่น (กทบ.) ในอัตรารอยละ 1 ของเงินรายไดประจําปี โดยไมรวม
เงินอุดหนุน เงินกู
-พระราชบัยญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนื้องถิ่น พ.ศ. 2500
 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับปจจุบัน
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