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องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

เขต/อําเภอ สุวรรณภูมิ    จังหวัดร้อยเอ็ด
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พื้นที่ 34.10 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 7,797 คน

ชาย 3,867 คน

หญิง 3,930 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่อีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่จึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 13,845,639.45 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 320,080.01 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 5,789,327.66 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 4 โครงการ รวม 263,762.44 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 34,046,918.77 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 124,249.52 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 5,396.20 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 47,334.53 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 78,513.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 253,063.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 13,449,432.52 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 20,088,930.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 30,295,390.88 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 12,227,685.50 บาท

งบบุคลากร จํานวน 11,973,707.51 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 4,163,219.48 บาท

งบลงทุน จํานวน 232,500.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,698,278.39 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 30,000.00 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,891,700.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่
อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 134,893.40 131,000.00 135,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 30,173.85 2,500.00 5,510.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 68,816.83 74,000.00 69,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 147,085.00 150,000.00 148,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 298,826.89 366,000.00 302,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 679,795.97 723,500.00 659,510.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 21,906,465.52 17,784,500.00 21,918,010.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,906,465.52 17,784,500.00 21,918,010.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,211,078.40 23,500,000.00 23,399,480.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,211,078.40 23,500,000.00 23,399,480.00

รวม 44,797,339.89 42,008,000.00 45,977,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 14,476,975

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 908,500

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,887,875

แผนงานสาธารณสุข 1,078,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,652,000

แผนงานเคหะและชุมชน 4,316,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 224,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 415,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 904,000

แผนงานการพาณิชย์ 809,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 15,304,950

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 45,977,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,880,575 622,500 2,687,000 12,190,075

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,428,000 0 0 3,428,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 5,452,575 622,500 2,687,000 8,762,075

งบดําเนินงาน 1,686,000 42,000 403,000 2,131,000

    ค่าตอบแทน 265,000 0 228,000 493,000

    ค่าใช้สอย 880,000 20,000 40,000 940,000

    ค่าวัสดุ 230,000 22,000 135,000 387,000

    ค่าสาธารณูปโภค 311,000 0 0 311,000

งบลงทุน 76,500 19,500 35,900 131,900

    ค่าครุภัณฑ์ 76,500 19,500 35,900 131,900

งบเงินอุดหนุน 24,000 0 0 24,000

    เงินอุดหนุน 24,000 0 0 24,000

                                             รวม 10,667,075 684,000 3,125,900 14,476,975

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบบุคลากร 640,500 0 640,500

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 640,500 0 640,500

งบดําเนินงาน 256,000 12,000 268,000

    ค่าตอบแทน 138,000 0 138,000

    ค่าใช้สอย 35,000 12,000 47,000

    ค่าวัสดุ 83,000 0 83,000

                                             รวม 896,500 12,000 908,500

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่
อําเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,413,800 0 3,413,800

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,413,800 0 3,413,800

งบดําเนินงาน 78,000 793,210 871,210

    ค่าตอบแทน 43,000 0 43,000

    ค่าใช้สอย 35,000 44,710 79,710

    ค่าวัสดุ 0 748,500 748,500

งบเงินอุดหนุน 0 1,602,865 1,602,865

    เงินอุดหนุน 0 1,602,865 1,602,865

                                             รวม 3,491,800 2,396,075 5,887,875

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 754,000 172,000 12,000 938,000

    ค่าตอบแทน 144,000 0 0 144,000

    ค่าใช้สอย 520,000 72,000 12,000 604,000

    ค่าวัสดุ 90,000 100,000 0 190,000

งบเงินอุดหนุน 0 140,000 0 140,000

    เงินอุดหนุน 0 140,000 0 140,000

                                             รวม 754,000 312,000 12,000 1,078,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 1,192,000 0 1,192,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,192,000 0 1,192,000

งบดําเนินงาน 243,000 150,000 393,000

    ค่าตอบแทน 48,000 0 48,000

    ค่าใช้สอย 170,000 150,000 320,000

    ค่าวัสดุ 25,000 0 25,000

งบลงทุน 67,000 0 67,000

    ค่าครุภัณฑ์ 67,000 0 67,000

                                             รวม 1,502,000 150,000 1,652,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,041,000 727,000 1,768,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,041,000 727,000 1,768,000

งบดําเนินงาน 203,000 405,000 608,000

    ค่าตอบแทน 133,000 5,000 138,000

    ค่าใช้สอย 20,000 0 20,000

    ค่าวัสดุ 50,000 400,000 450,000

งบลงทุน 11,000 1,563,000 1,574,000

    ค่าครุภัณฑ์ 11,000 0 11,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,563,000 1,563,000

งบเงินอุดหนุน 0 366,000 366,000

    เงินอุดหนุน 0 366,000 366,000

                                             รวม 1,255,000 3,061,000 4,316,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 224,700 224,700

    ค่าใช้สอย 224,700 224,700

                                             รวม 224,700 224,700

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง

ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 340,000 340,000

    ค่าใช้สอย 340,000 340,000

งบเงินอุดหนุน 75,000 75,000

    เงินอุดหนุน 75,000 75,000

                                             รวม 415,000 415,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบบุคลากร 162,000 0 162,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 162,000 0 162,000

งบดําเนินงาน 70,000 142,000 212,000

    ค่าใช้สอย 70,000 142,000 212,000

งบลงทุน 0 500,000 500,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 500,000 500,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 262,000 642,000 904,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา งานตลาดสด รวม

งบดําเนินงาน 319,000 5,000 324,000

    ค่าใช้สอย 109,000 0 109,000

    ค่าวัสดุ 110,000 0 110,000

    ค่าสาธารณูปโภค 100,000 5,000 105,000

งบลงทุน 485,000 0 485,000

    ค่าครุภัณฑ์ 15,000 0 15,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 470,000 0 470,000

                                             รวม 804,000 5,000 809,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 15,304,950 15,304,950

    งบกลาง 15,304,950 15,304,950

                                             รวม 15,304,950 15,304,950







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่
อําเภอ สุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 42,691.00 43,244.00 46,765.00 44,000.00 4.55 % 46,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 77,790.64 78,811.92 78,828.40 80,000.00 -1.25 % 79,000.00

     ภาษีป้าย 5,500.00 6,900.00 9,300.00 7,000.00 42.86 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 125,981.64 128,955.92 134,893.40 131,000.00 135,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,532.60 1,513.80 3,433.80 1,500.00 133.33 % 3,500.00
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว
เพื่อการโฆษณา 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 370.00 920.00 670.00 1,000.00 -50.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 60.00 0.00 486.05 0.00 100.00 % 1,500.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 89,606.00 3,289.00 25,584.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 91,568.60 5,852.80 30,173.85 2,500.00 5,510.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 4,000.00 2,100.00 600.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

     ดอกเบี้ย 80,444.32 71,116.60 68,216.83 72,000.00 -5.56 % 68,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 84,444.32 73,216.60 68,816.83 74,000.00 69,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
     รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภค
หรือการพาณิชย์ 0.00 143,425.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 147,085.00 150,000.00 -1.33 % 148,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ 144,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 144,940.00 143,425.00 147,085.00 150,000.00 148,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าขายแบบแปลน 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 1,410.00 5,281.00 2,500.00 6,000.00 -66.67 % 2,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 277,639.00 353,450.00 296,326.89 360,000.00 -16.67 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 279,049.00 403,931.00 298,826.89 366,000.00 302,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 5,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 5,016.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 391,252.65 267,100.81 319,715.05 300,000.00 6.67 % 320,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,698,669.68 7,944,792.98 11,051,761.71 7,900,000.00 39.90 % 11,052,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,502,728.92 2,890,494.17 3,075,952.60 2,900,000.00 6.21 % 3,080,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 75,998.58 64,008.56 58,247.69 70,000.00 -15.71 % 59,000.00

     ภาษีสุรา 1,627,415.16 1,642,179.31 0.00 1,700,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,500,583.42 3,957,458.93 6,306,443.63 4,000,000.00 57.75 % 6,310,000.00

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 10.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 42,607.57 60,521.06 51,516.98 61,000.00 -14.75 % 52,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 55,621.00 51,257.44 64,585.86 52,000.00 25.00 % 65,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 932,645.00 794,051.00 978,221.00 800,000.00 22.50 % 980,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 0.00 1,530.00 21.00 0.00 0.00 % 0.00

     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 7.00 0.00 1,500.00 -100.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,827,521.98 17,673,401.26 21,906,465.52 17,784,500.00 21,918,010.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 9,207,559.00 23,745,095.00 22,211,078.40 23,500,000.00 -0.43 % 23,399,480.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 9,207,559.00 23,745,095.00 22,211,078.40 23,500,000.00 23,399,480.00

รวมทุกหมวด 27,766,080.54 42,173,877.58 44,797,339.89 42,008,000.00 45,977,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่
อําเภอ สุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,977,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,667,075 บาท

งบบุคลากร รวม 8,880,575 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,428,000 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 515,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวัน
ที่ 23 กันยายน 2554 โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวัน
ที่ 23 กันยายน 2554 โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 43,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวัน
ที่ 23 กันยายน 2554 โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 87,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ตําแหน่งเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวัน
ที่ 23 กันยายน 2554 โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 2,740,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่ง ประธานสภา/รองประธาน
สภา/สมาชิกสภาและเลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว4025 ลงวัน
ที่ 23 กันยายน 2554 โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,452,575 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,826,495 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที่
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและอัตราปรากฎตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวนตั้ง
จ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 84,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงิน
ประจําตําแหน่ง ให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล โดยได้รับเงินค่าตอบ
แทนในอัตราตามที่ระเบียบ กฎหมายกําหนด
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 186,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง โดย
มีสิทธิได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ที่ได้รับ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 
(พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 2,064,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 292,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 1,686,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 265,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 30,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย หรือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมายที่
กําหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา คณะ
กรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้มาปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการ สามารถเบิกได้ทุกสํานัก ทุกกอง
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 192,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนผู้มีสิทธิ โดยตั้งตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  15:45:49 หน้า : 2/41



ค่าใช้สอย รวม 880,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่
อยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หรือตามที่สํานักงานที่ดิน
จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาสุวรรณภูมิแจ้งแบบประมาณการค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าดูดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ 10,000
 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มา
ตรวจเยี่ยมราชการ มาปฏิบัติราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตั้ง
ไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับจริงปีที่ล่วงมา
2) ค่ารับรองในการประชุมสภา ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  โดยตั้งไว้ไม่เกินร้อย
ละ 1 ของงบประมาณรายรับจริงปีที่ล่วงมา 
3) โดย ข้อ 1)-2) ตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
4) คําชี้แจงเพิ่มเติม ข้อ 1)-2) สามารถถัวเฉลี่ยกันได้

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่้ยเลี้่่ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้อง
ถิ่น เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
เลือกตั้ง ค่าวัสดุ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3886
 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที่ มท0808.2ว3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 9

โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเคลื่อนที่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลเคลื่อนที่ เช่น
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่้งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561/2565) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 8
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โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 280,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่า
รถ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ื้ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่องการเดินทางไปราชการต่างประเทศและ
การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 128 ลําดับที่ 7

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอฯลฯ
 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น นํ้ายาล้างห้อง
นํ้า นํ้ายาล้างจาน ฯลฯ
 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ฯลฯ
 

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  15:45:49 หน้า : 4/41



วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  โดยคํานวณฐานข้อมูลดังนี้ 
1) ค่านํามันดีเซลรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จํานวน 1
 คันๆ ละ 40,000 บาท การคํานวณตั้งงบประมาณเป็นการแสดงถึงหลัก
การที่มาทางสถิติที่ใช้ในการคํานวณตั้งงบประมาณเท่านั้น
2) ตั้งจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่สามารถกําหนด
ระยะทางได้ ซึ่งในบางเดือนอาจจะมีการวิ่งรถในระยะทางที่ไกลขึ้น 
คําชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง การ
เบิกจ่ายข้อ1)-2) สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ และสามารถใช้จ่ายได้ในรายการ
ที่เป็นวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ และสามารถใช้จ่ายกับ
ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหรือสิ่งที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หรือภารกิจที่หน่วยงานอื่นร้องขอตามอํานาจ
หน้าที่ การคํานวณตั้งงบประมาณเป็นการแสดงถึงหลักการที่มาทางสถิติที่
ใช้ในการคํานวณตั้งงบประมาณเท่านั้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น ป้ายไวนิลฯลฯ
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น หัวพิมพ์หรือแกน 
ตลับหมึกฯลฯ
 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 311,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงาน หรือค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์หมายเลขที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ค่าบริการคู่สาย รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น การเช่า
เครื่อง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่าบํารุงคู่สายโทรศัพท์ฯลฯ

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าฝาก ส่ง ธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ฯลฯ ในกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าพื่้นที่เวปไซค์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม
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งบลงทุน รวม 76,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 76,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จํานวน 34,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอ เพื่อติดตั้งที่หอประชุม
มีรายละเอียดดังนี้
โปรเจคเตอร์
-ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens
-ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024x768 (XGA)
-ค่า Contrast ไม่น้อยกว่า 20,000:1
-หลอดภาพประกัน 1 ปี หรือ1,000 ชั่วโมง
จอภาพ
-จอมอเตอร์ไฟฟ้า
-Matt White
-ขนาดของจอไม่น้อกว่า 305x244 เซนติเมตร
-สายVGA ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 30 เมตร
เป็นราคารวมค่าติดตั้ง
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 3

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครื่องทํานํ้าร้อน-เย็น จํานวน 7,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องทํานํ้าร้อน-นํ้าเย็น จํานวน 1 เครื่องๆละ 7,500
 บาท เป็นราคาที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 6

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้
งบเงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 24,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงาน "พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจําปี 2563" จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการจัด
พิธี วางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจําปี 2563 อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด"
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือที่ว่าการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว663 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 129 ลําดับที่ 10
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โครงการจัดงาน "วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่ง
ชาติ ประจําปี 2563"

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการจัด
งาน "วันคล้ายวันเฉลิมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจําปี 2563 อําเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด"
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือที่ว่าการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว663 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 130 ลําดับที่ 13

โครงการจัดงาน "วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการจัด
งาน "วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด"
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือที่ว่าการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว663 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 130 ลําดับที่ 12

โครงการจัดงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระ
บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ"

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการจัด
งาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ อําเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด"
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือที่ว่าการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว663 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 129 ลําดับที่ 11

โครงการจัดงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 10"

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการจัด
งาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
" วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด"
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือที่ว่าการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว663 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 130 ลําดับที่ 14  
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โครงการจัดงาน "วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 10"

จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสุวรรณภูมิ ตามโครงการจัด
งาน "วันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 10" 3 มิถุนายน 2563 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด"
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือที่ว่าการอําเภอสุวรรณภูมิ ที่ รอ 0818/ว663 
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 131 ลําดับที่ 15

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 684,000 บาท
งบบุคลากร รวม 622,500 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 622,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 417,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที่
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและอัตราปรากฎตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง โดย
มีสิทธิได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ที่ได้รับ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563) โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 187,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

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

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าดูดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่้ยเลี้่่ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
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ค่าวัสดุ รวม 22,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอฯลฯ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น ป้ายไวนิล ฯลฯ
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248  ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น หัวพิมพ์หรือแกน ตลับ
หมึก ฯลฯ
 

งบลงทุน รวม 19,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 19,500 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จํานวน 1 เครื่อง
มีรายละเอียดดังนี้
-CPU ที่เป็น AMD Ryzen 5ไม่น้อยกว่า 2500U
-การ์ดจอออนบอร์ด ไม่น้อยกว่า VEGA 8
-หน้าจอใหญ่ไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว Full HD
-นํ้าหนักตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1.6 กิโลกรัม 
-Windows ไม่น้อยกว่า Windows 10
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 9

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  ราย
ละเอียดปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 4

งานบริหารงานคลัง รวม 3,125,900 บาท
งบบุคลากร รวม 2,687,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,687,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,280,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที่
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและอัตราปรากฎตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวณ
ตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตําบล สามารถเบิกได้ตาม
หนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง โดย
มีสิทธิได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ที่ได้รับ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 474,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจํา ตามตําแหน่งและอัตราที่ได้รับ
อนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตราปรากฎตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 582,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 292,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 403,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 28,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา ตลอดจนผู้มีสิทธิ โดยตั้งตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าดูดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางระบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่้ยเลี้่่ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

ค่าวัสดุ รวม 135,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอฯลฯ
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น ป้ายไวนิลฯลฯ
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น หัวพิมพ์หรือแกน ตลับหมึก
ฯลฯ
 

งบลงทุน รวม 35,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 35,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้ ขนาดกลาง จํานวน 5,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ขนาดกลาง จํานวน 1 ตัว ตัวละ 5,900
 บาท เป็นราคาที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 7

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จํานวน 1 เครื่องรายละเอียดปรากฎตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 8
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 896,500 บาท

งบบุคลากร รวม 640,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 640,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 226,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที่
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตรา
ปรากฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ( พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม
โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 378,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 256,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 138,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 90,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับคําสั่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่จากผู้บริหารท้อง
ถิ่น การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามอัตราค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้ตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าดูดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่้ยเลี้่่ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 83,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น แบตเตอรี่ ยาง
นอก ฯลฯ
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  โดยคํานวณฐานข้อมูลดังนี้ 
1) ค่านํามันดีเซลรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จํานวน 1
 คันๆ ละ 40,000 บาท การคํานวณตั้งงบประมาณเป็นการแสดงถึงหลัก
การที่มาทางสถิติที่ใช้ในการคํานวณตั้งงบประมาณเท่านั้น
2) ตั้งจ่ายเพิ่ม 20,000 บาท เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่สามารถกําหนด
ระยะทางได้ ซึ่งในบางเดือนอาจจะมีการวิ่งรถในระยะทางที่ไกลขึ้น 
คําชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง การ
เบิกจ่ายข้อ1)-2) สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ และสามารถใช้จ่ายได้ในรายการ
ที่เป็นวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่นอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ และสามารถใช้จ่ายกับ
ยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลหรือสิ่งที่ต้องใช้วัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้หรือภารกิจที่หน่วยงานอื่นร้องขอตามอํานาจ
หน้าที่ การคํานวณตั้งงบประมาณเป็นการแสดงถึงหลักการที่มาทางสถิติที่
ใช้ในการคํานวณตั้งงบประมาณเท่านั้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น ป้ายไวนิลฯลฯ
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 12,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้อง
จ่าย ฯลฯ 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 5

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็น
ต้องจ่าย ฯลฯ 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 134 ลําดับที่ 4

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,491,800 บาท

งบบุคลากร รวม 3,413,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,413,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานส่วนตําบล ข้าราชการครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษา พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีจํานวนและอัตรา
ปรากฎในแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับแก้ไขเพิ่ม
เติม โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินวิทยฐานะ จํานวน 352,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะให้กับข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งได้รับเงินวิทยะฐานะตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงิน
วิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะที่
ได้รับ 
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจําของส่วน
ราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 944,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพี่มเติมโดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน
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งบดําเนินงาน รวม 78,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 43,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย ค่า
ตอบแทนคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะของบคุลากรทางการ
ศึกษา หรือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง หรือคณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามกฎหมายที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรแก่ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีสิทธิ โดยตั้ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าดูดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่้ยเลี้่่ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,396,075 บาท
งบดําเนินงาน รวม 793,210 บาท

ค่าใช้สอย รวม 44,710 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 44,710 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาใหญ่ (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กอายุระหว่าง 2-5
 ปี จํานวนนักเรียน 15 คนๆละ 1,700 บาท เป็นเงินจํานวน 25,500 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
อายุระหว่าง 3-5 ปี  จํานวนนักเรียน 17 คนโดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน  17 คน เป็น
เงิน 3,400 บาท 
2.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 17 คน เป็น
เงินจํานวน 3,400 บาท
2.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 17 คน เป็น
เงิน
จํานวน 5,100 บาท
2.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 17
 คน เป็นเงิน จํานวน 7,310บาท
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 748,500 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 678,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง โดยตั้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1) โรงเรียนบ้านนา จํานวนนักเรียน 101 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 193,537 บาท
2) โรงเรียนบ้านงูเหลือม จํานวนนักเรียน 54 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  103,475 บาท
3) โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วง จํานวนนักเรียน 91 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 174,375 บาท
4) โรงเรียน บ้านโพนยานาง จํานวนนักเรียน 3 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 5,749 บาท
5) โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย จํานวนนักเรียน 21 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็น 40,241 บาท
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ จํานวนนัก
เรียน 32 คนๆละ 7.37 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน 61,319 บาท
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน จํานวนนักเรียน 52 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน  เป็นเงิน 99,643 บาท
-คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่ายลําดับที่ 1-7 เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงที่มา
ของยอดเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย หากมีการเพิ่มหรือลดของจํานวนนัก
เรียนแต่ละสถานศึกษาให้สามารถปรับเกลี่ย ถัวเฉลี่ยงบประมาณรายจ่าย
กันได้ระหว่าง  1-7 โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําชี้แจงงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 3
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างในการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา เช่น เหล็ก สี ไม้ ฯลฯ
-การดําเนินงานต้องเป็นไปตามหลัก "บวร" (บ้าน วัด โรงเรียน) คือการ
ร่วมมือขององค์กรและสถาบันหลักในชุมชนท้องถ่ิน ร่วมกันคิด ร่วมกัน
สร้าง และบริหารจัดการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยใช้วัสดุเหลือใช้ที่มี
ในท้องถิ่น รวมทั้งใช้แรงงานในการสร้างจากความร่วมมือของคนใน
ชุมชน
-การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ห้ามใช้สีที่มีส่วนผสมของสารตะกั่วทา
บนเครื่องเล่นทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ บริเวรณที่เด็กสัมผัสระหว่าง
เล่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 137 ลําดับที่ 7

งบเงินอุดหนุน รวม 1,602,865 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,602,865 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการคัดแยกขยะในโรงเรียน จํานวน 12,775 บาท
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา ตามโครงการคัดแยกขยะใน
โรงเรียน เช่น ค่าไม้กวาดมือเสือ ตาข่าย ถังขยะพลาสติกแยกสีฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 6

โครงการประดิษฐ์ของใช้จากแผ่นเฟรม จํานวน 18,640 บาท
เพื่ออุดหนุนโรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา ตามโครงการประดิษฐ์ของใช้
จากแผ่นเฟรม เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุใน
การอบรมฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 5

อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน จํานวน 79,850 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญ
อัมพวัน (รายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี จํานวนนัก
เรียน 37 คน คนละ 1,700 บาท เป็นเงินจํานวน 62,900 บาท
2) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
อายุระหว่าง 3-5 ปี จํานวนนักเรียน 15 คน เป็นเงิน 16,950 บาท  โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 15 คน เป็น
เงิน 3,000 บาท 
2.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี จํานวน 15 คน เป็น
เงินจํานวน 3,000 บาท
2.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี จํานวน 15 คน เป็น
เงิน
จํานวน 4,500 บาท
2.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี จํานวน 15
 คน เป็นเงิน จํานวน 6,450 บาท
-โดยตั้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274
 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 136 ลําดับที่ 4
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อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 1,491,600 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษา จํานวน 5 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 2 แห่ง โดยตั้งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว3274 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1) โรงเรียนบ้านนา จํานวนนักเรียน 101 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200
 วัน เป็นเงิน 404,000 บาท
2) โรงเรียนบ้านงูเหลือม จํานวนนักเรียน 54 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  216,000 บาท
3) โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วง จํานวนนักเรียน 91 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 364,000 บาท
4) โรงเรียน บ้านโพนยานาง จํานวนนักเรียน 3 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท
5) โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย จํานวนนักเรียน 21 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 200 วัน เป็น 84,000 บาท
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ จํานวนนัก
เรียน 32 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245 วัน เป็นเงิน 156,800 บาท
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจริญอัมพวัน จํานวนนักเรียน 52 คนๆละ 20
 บาท จํานวน 245 วัน  เป็นเงิน  254,800 บาท
-คําชี้แจงเพิ่มเติม รายจ่ายลําดับที่ 1-7 เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงที่มา
ของยอดเงินตั้งงบประมาณรายจ่าย หากมีการเพิ่มหรือลดของจํานวนนัก
เรียนแต่ละสถานศึกษาให้สามารถปรับเกลี่ย ถัวเฉลี่ยงบประมาณรายจ่าย
กันได้ระหว่าง  1-7 โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขคําชี้แจงงบ
ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 135 ลําดับที่ 2

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 754,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 754,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ทําหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้น
ฐาน การฟูื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบําบัดตามประเภทและกิจกรรม
บริการที่กระทรวงสาธารสุขกําหนด ตลอดจนแนะนําการดูแลและช่วย
เหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0819.2/ว3811 
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562

ค่าใช้สอย รวม 520,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมากู้ชีพ-กู้
ภัย เพื่อบริการรับ-ส่งผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ตลอดจนรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น แบตเตอรี่ 
ยางนอก ฯลฯ
 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0808.2/ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560  โดยคํานวณฐานข้อมูล
ดังนี้
1)ค่านํามันดีเซลรถยนต์บรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน จํานวน 1
 คันๆ ละ 46,700 บาท 
2)ตั้งจ่ายเพิ่ม 23,300 บาท เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่สามารถกําหนด
ระยะทางได้ ซึ่งในบางครั้งอาจจะมีการวิ่งรถในระยะทางที่ไกลขึ้น
-คําชี้แจงเพิ่มเติม การเบิกจ่ายงบประมาณให้เบิกจ่ายตามข้อเท็จจริง การ
เบิกจ่ายข้อ 1)-2) สามารถถัวเฉลี่ยกันได้ และสามารถใช้จ่ายได้กับยาน
พาหนะหรือเครื่องจักรกลหรือสิ่งที่ต้องใช้เป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
รายการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือภารกิจที่หน่วยงานอื่นของร้องตามอํานาจ
หน้าที่ การคํานวณตั้งงบประมาณเป็นการแสดงถึงหลักการที่มาทางสถิติที่
ใช้ในการคํานวณตั้งงบประมาณเท่านั้น

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 312,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 172,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 72,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาดโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี

จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าวัคซีน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 5
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น นํ้ายาพ่นกําจัด
ยุง ทรายฯลฯ
 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 4

งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,7,8,9,10 และหมู่ที่ 12
 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน หมู่บ้าน
ละ 10,000 บาท จํานวน 7 หมู่บ้าน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1304/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1305/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1306/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1307/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1308/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1309/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1310/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 7
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โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 7,000 บาท

เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,7,8,9,10 และหมู่ที่ 12
 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่บ้านละ 1,000 บาท จํานวน 7 หมู่บ้าน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1304/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1305/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1306/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1307/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1308/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1309/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1310/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 139 ลําดับที่ 6

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ จํานวน 63,000 บาท
เพื่อจ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,7,8,9,10 และหมู่ที่ 12
 ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่บ้านละ 9,000
 บาท จํานวน 7 หมู่บ้าน
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
-ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.5/2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1304/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1305/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1306/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1307/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1308/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1309/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1310/2562 ลงวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 140 ลําดับที่ 9
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งานศูนย์บริการสาธารณสุข รวม 12,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิงสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยทําการสํารวจสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครั้ง (ครั้งแรกภายในเดือน
ธันวาคม และครั้งที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน ) ค่าสํารวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์จ่ายในอัตราตัวละ 6 บาทต่อปี โดยตั้งตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,502,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,192,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,192,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 695,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที่
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตราปราก
ฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํา
นวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง โดย
มีสิทธิได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ที่ได้รับ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 415,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) โดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 243,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 48,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
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ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่ากําจัดดูดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถ
บรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ตามคําพิพากษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ฯลฯ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช่้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่้ยเลี้่่ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2559

โครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้อง
จ่าย ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกิจกรรมผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้อง
จ่าย ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 3

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  อาทิ
เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ ฯลฯ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 อาทิเช่น หัวพิมพ์หรือ
สแกนพิมพ์ ตลับหมึกหรือวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 67,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 67,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เก้าอี้พนักพิงกลาง จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงกลาง จํานวน 5 ตัว ตัวละ 1,500
 บาท เป็นราคาที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 10

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ รายละเอียดปราก
ฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สํานัก
งาน ประจําปี 2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 11

โต๊ะทํางาน จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะทํางาน จํานวน 1 โต๊ะ  ราคาตัวละ 4,000 บาท 
ขนาด กว้าง 80 เซนติเมตร
-ยาว 150 เซนติเมตร
-สูง 75 เซนติเมตร 
-มีตู้เก็บเอกสารพร้อมเก้าอี้
-โดยตั้งตามราคาท้องตลาดที่สามารถจัดซื้อได้
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 215 ลําดับที่ 12

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดปราก
ฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 8

เครื่องพิมพ์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 
สี จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 6

เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครื่อง  ราย
ละเอียดปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 4
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาส
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2561
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 143 ลําดับที่ 2

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,255,000 บาท

งบบุคลากร รวม 1,041,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,041,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที่
ได้รับอนุมัติ พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวนและอัตราปราก
ฎตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํา
นวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบลที่ได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง โดย
มีสิทธิได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง
ที่ได้รับ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (พ.ศ
.2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวนตั้งจ่ายไว้ 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 364,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 203,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 133,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสวนวินัย หรือ
จ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ กฎหมายที่
กําหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา คณะ
กรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการ
กําหนดราคากลาง พนักงานส่วนตําบลที่มีคําสั่งให้มาช่วยปฏิบัติ
ราชการ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายที่มีสิทธิเบิก
ได้ตามระเบียบ กฎหมายที่กําหนด
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่า
บ้าน โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าดูดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี่้ยเลี้่่ยงในการเดินทางไปราชการ ค่า
พาหนะ ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่า
ธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงานประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอฯลฯ
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น ป้ายไวนิลฯลฯ
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น หัวพิมพ์หรือแกน ตลับหมึก
ฯลฯ
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งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จํานวน 1 ตู้ รายละเอียด
ปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์สํานัก
งาน ประจําปี 2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 214 ลําดับที่ 11

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
นั่งร้านเหล็ก จํานวน 3,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนั่งร้านเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.80
 เมตร สูง 1.70 เมตร เป็นราคาที่หาซื้อได้ตามท้องตลาด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 215 ลําดับที่ 13

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 2,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  ราย
ละเอียดปรากฎตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2562
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 213 ลําดับที่ 4

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,061,000 บาท
งบบุคลากร รวม 727,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 727,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 600,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 127,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 405,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 5,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มา
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ที่ได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้มาปฏิบัติราชการ
นอกเวลาราชการ สามารถเบิกได้ทํา สํานัก ทุกกอง
-โดยตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
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ค่าวัสดุ รวม 400,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น สายไฟ สวิทช์ บัลลาสต์ หลอด
ไฟฯลฯ
 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 155 ลําดับที่ 45

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทรายฯลฯ
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) หน้าที่ 155 ลําดับที่ 46
 

งบลงทุน รวม 1,563,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,563,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จํานวน 160,000 บาท
-สถานที่ บริเวณที่นางคูณ ขุนาพรม
-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 60.00 เมตร
-ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลําดับที่ 40

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 จํานวน 160,000 บาท
-สถานที่ จากที่นายหลอด เศษโฐ ถึงที่นายหล้า แสนทิพย์
-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 74.00  เมตร
-ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  296.00 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 154 ลําดับที่ 41

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 จํานวน 160,000 บาท
-สถานที่ บริเวณที่นายผง ปาโท
-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 74.00 เมตร
-ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  296.00 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 155 ลําดับที่ 42
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 จํานวน 160,000 บาท
-สถานที่ บริเวณที่นายทองแดง แสนทองคํา
-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 74.00 เมตร
-ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  296.00 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 155 ลําดับที่ 44

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 จํานวน 74,000 บาท
-สถานที่ จากที่นายสุวัฒน์ วาสนาม ถึงที่นายอุดร หนองสิม 
-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 34.00 เมตร
-ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 136.00 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 152 ลําดับที่ 31

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จํานวน 160,000 บาท
-สถานที่บริเวณที่นางทองปอน ดวงหอม
-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง   กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 74.00 เมตร
-ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  296.00 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 152 ลําดับที่ 32

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จํานวน 160,000 บาท
-สถานที่ จากที่นายโส ยองใย ถึงที่นายสอน ทองรัตน์
 -ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 102.00 เมตร
-ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 306.00 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 152 ลําดับที่ 33

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 จํานวน 160,000 บาท
-สถานที่ จากที่นายเส็ง เศษโฐ ถึงที่นางหนูตาล สายุทธ
-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 102.00 เมตร
-ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 306.00 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 160 ลําดับที่ 69
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 จํานวน 160,000 บาท
-สถานที่ จากที่นางทองใบ สินโส ถึงที่นางทอง ศรีสระคู
-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ
ทาง 102.00 เมตร
-ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือรวมปริมาณพื้นผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 306.00 ตารางเมตร
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 153 ลําดับที่ 35

โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 4 จํานวน 66,000 บาท
-สถานที่ บริเวณที่นายสมนึก ปาโท ถึงที่นางอุ่นเรือน พลหันต์
-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 4.00 เมตร สูง 0.80 เมตร ฐาน
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร
-หรือรวมปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 640 ลบ.ม.
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 158 ลําดับที่ 57

โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 7 จํานวน 143,000 บาท
-สถานที่ จากที่นางสมบูรณ์ เศษวงศ์ ถึงที่นางเสาวณี ยางสามัญ
-ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง  กว้าง 6.00 เมตร สูง 0.60 เมตร ฐาน
กว้าง 7.00 เมตร ยาว 500 เมตร
-หรือรวมปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 640.00 ลบ.ม.
-รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 153 ลําดับที่ 36

งบเงินอุดหนุน รวม 366,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 366,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 10 จํานวน 38,000 บาท
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 10 จากที่นายประมวล ทอง
ทิพย์ ถึง ที่นายกัญญานี ยมรัตน์
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 156 ลําดับที่ 48

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภุูมิ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 จํานวน 24,000 บาท
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าบ้านงูเหลือม หมู่ที่ 7 จากที่นายปรีชา สาลังถึง ที่นายอํา
คา สาลัง
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 163 ลําดับที่ 80

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ จํานวน 53,000 บาท
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งมิเตอร์ ในการขยายเขตประปา หมู่ที่ 1
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 155 ลําดับที่ 43
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อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 จํานวน 24,000 บาท
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1
จากที่นายบุญศรี ศรีนนท์ ถึงที่ นางวารินทร์ ศรีนนท์
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 156 ลําดับที่ 51

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
15

จํานวน 84,000 บาท

เพื่อขขายเขตไฟฟ้าบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 15 จากที่นายสิงห์ เศษวงศ์ 
ถึง ที่นายมานพ ธิภาศรี
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 156 ลําดับที่ 47

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 จํานวน 24,000 บาท
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าบ้านตาแหลว หมู่ที่ 4 จากที่นายชัยชนะ วิชัย ถึง ที่นาง
สัว จันทร์หนองหว้า
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 162 ลําดับที่ 75

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ เพื่อขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 8 จํานวน 24,000 บาท
เพื่อขยายเขตไฟฟ้าบ้านดงหัวเรือ หมู่ที่ 8 จากที่นางวารุณี ทรัพย์สิน ถึง ที่
นางสาวิตรี รองสนาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 156 ลําดับที่ 49

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสุวรรณภูมิ เพื่อติดตั้งหม้อแปลงขยาย
เขตไฟฟ้า หมู่ที่ 14

จํานวน 95,000 บาท

เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 KV บริเวณที่นายชลพัทร ผาพิม 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 153 ลําดับที่ 37

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 224,700 บาท

งบดําเนินงาน รวม 224,700 บาท
ค่าใช้สอย รวม 224,700 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ จํานวน 14,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าถ้วยรางวัล ค่ารางวัลการ
ประกวด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 193 ลําดับที่ 5
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โครงการฝึกอบรมการทําดอกไม้จันทน์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการทําดอกไม้จันทน์ เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้อง
จ่าย ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน 
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 192 ลําดับที่ 3

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียงและเวที ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 193 ลําดับที่ 4

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง ค่าวิทยากร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ื้ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่ม
เติมจนถึงปัจจุบัน หรือตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 192 ลําดับที่ 2

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 415,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 340,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 340,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น การจัดงาน
ประเพณีบุญทอดเทียนโฮม ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ฯลฯ 
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จําเป็นและประหยัด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 194 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็นต้อง
จ่าย ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จําเป็นและประหยัด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 194 ลําดับที่ 2
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โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จํา
เป็นต้องจ่าย ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  ให้เบิกจ่ายเท่าที่จําเป็นและประหยัด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 194 ลําดับที่ 3

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

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 1 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1322/2562
 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 10 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1331/2562
 ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 11 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1332/2562
 ลง    วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 12 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1333/2562
 ลง  วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 13 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1334/2562
 ลง   วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 14 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1335/2562
 ลง    วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 15 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1336/2562
 ลง    วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 2 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1323/2562
 ลง     วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 3 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1324/2562
 ลง    วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 4 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1325/2562
 ลง     วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 5 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1326/2562
 ลง    วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 6 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1327/2562
 ลง     วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 7 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1328/2562
 ลง    วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 8 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1329/2562
 ลง    วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4
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โครงการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด หมู่ที่ 9 จํานวน 5,000 บาท
เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญผะเหวดประจําหมู่บ้าน เช่น ค่าถวายพระ ค่าเช่าเตนท์ ค่าเช่าเครื่อง
เสียง ฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-หนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ หนังสือรับเลขที่ 1330/2562
 ลง   วันที่ 1 สิงหาคม 2562
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 195 ลําดับที่ 4

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 262,000 บาท

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

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ จํานวนและอัตราปรากฏตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติมโดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ เช่น เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว หรือเงินเพิ่ม
อื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด จํานวนและอัตราปรากฎตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) และฉบับเพิ่มเติม โดยคํานวนตั้งจ่าย
ไว้ 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการอบรมและศึกษาดูงานการปลูกพืชสมุนไพร จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานการปลูกพืช
สมุนไพร เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้อง
จ่ายฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจน
ถึงฉบับปัจจุบัน
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่ 198 ลําดับที่ 13

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพข้าว จํานวน 30,000 บาท
เพื่ออุดหนุนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านงูเหลือม "ตามโครงการ
เพิ่มศักยภาพการพัฒนาคุณภาพข้าว"
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 197 ลําดับที่ 6
-ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตําบลนาใหญ่ รับเลขที่ 1317/2562 
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 642,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการธนาคารนํ้าใต้ดิน จํานวน 80,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธนาคารนํ้าใต้ดิน เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่าย ฯลฯ
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  หน้าที่ 197 ลําดับที่ 8

โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์  ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2559
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 196 ลําดับที่ 3

โครงการอบรมและศึกษาดูงานธนาคารนํ้าใต้ดิน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานธนาคารนํ้าใต้
ดิน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่ารถ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดจนค่า
ใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายฯลฯ
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติม จนถึงฉบับปัจจุบัน
-แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) หน้าที่ 197 ลําดับที่ 8

งบลงทุน รวม 500,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 500,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกลําห้วยคัดเค้า หมู่ที่ 8 จํานวน 500,000 บาท
-สถานที่จากสะพานท่าหิน ถึงสะพานท่าคู
-ขุดลอกลําห้วยคัดเค้า ขนาดปากกว้าง 18 เมตร ยาว 780 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,300 ลูกบาศก์เมตร
-รายละเอียดตามแบบที่กําหนด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 197 ลําดับที่ 5
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 804,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 319,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 109,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 109,000 บาท
1) เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บ
หนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าดูดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางรถบรรทุก ค่าเช่า
ทรัพย์สิน ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ จํานวน 1,000 บาท
2) ค่าจ้างเหมาบริการดูแลประปา จํานวน 108,000 บาท
3) คําชี้แจงเพิ่มเติม ข้อ 1)-2) สามารถถั่วเฉลี่ยกันได้

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทรายจ่ายสิ่งของที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2
/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย ท่อพีวี
ซี ฯลฯ

 
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ่น
เปลือง วัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ ตามตัวอย่างการจําแนกประเภทราย
จ่ายสิ่งของที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
 0808.2/ว1248 ลงวันทีี่ 27 มิถุนายน 2559  เช่น คลอรีน สารส้ม ฯลฯ
 -ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้าที่ 199 ลําดับที่ 2

ค่าสาธารณูปโภค รวม 100,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล อาทิเช่น ค่ากระแสไฟฟ้าในการผลิตนํ้าประปา โดยตั้งงบ
ประมาณตามความเหมาะสม

งบลงทุน รวม 485,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 15,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 470,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 จํานวน 470,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 1 รายละเอียด ดังนี้ 
-ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว
-ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้นํ้า (Submersible pump) 
ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC รวมชุดควบคุมมอเตอร์
ไฟฟ้า (Control Box) พร้อมท่อสูบส่งอุปกรณ์
-รายละเอียดตามแบบที่กําหนด
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 200 ลําดับที่ 4

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

ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล อาทิเช่น ค่ากระแสไฟฟ้าตลาด โดยตั้งงบประมาณตามความ
เหมาะสม

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 15,304,950 บาท

งบกลาง รวม 15,304,950 บาท
งบกลาง รวม 15,304,950 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 327,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง โดยตั้งในอัตรา
ร้อยละ 5 ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติ
เงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจําปี ตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ประสบอัตราย เจ็บป่วยตายหรือสูญเสียอันเนื่องมาจาก
การทํางานให้แก่นายจ้าง โดยคํานวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างทั้ง
ปี (มกราคม-ธันวาคม) 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2
/ว4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 11,541,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบบขั้นบันใด สําหรับผู้สูง
อายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 700 บาท
อายุ 80-59 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ  800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 1,000 บาท
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 201 ลําดับที่ 1
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,800,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ ที่มีสิทธิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดที่ได้แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคนพิการที่
มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 
12 เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 201 ลําดับที่ 2

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 174,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์
ได้รับรองและทําการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอด
ทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ โดยผู้ป่วย
เอดส์ที่มีสิทธิ จะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน ครบทั้ง 
12 เดือน (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557)
-ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับปัจจุบัน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว2076 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 201 ลําดับที่ 3

สํารองจ่าย จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณะภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน หรือการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ หรือการจ่ายงบประมาณที่ไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายไว้ในหมวดอื่น ๆ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
-ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 202 ลําดับที่ 4

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาใหญ่ จํานวน 119,574 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลนาใหญ่ ในอัตรา
ร้อยละ 40 ของเงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นจํานวน 298,935*40/100= 119,574 บาท 
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องกําหนดหลัก
เกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว1263 ลงวันที่ 30
 พฤษภาคม 2557 เรื่องแจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 
-แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 202 ลําดับที่ 6
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทําศพในกรณีที่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
ในระหว่างรับราชการตาม พ.ร.ฎ.การจ่ายเงินเดือน เงิน
ปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ 2535 และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0013.4/ว1765 ลงวัน
ที่ 3 มิถุนายน 2537

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 225,776 บาท
เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.) ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรายได้ประจําปี โดยไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู้
-พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500และที่
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 
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