
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

เขต/อําเภอ แก้งสนามนาง    จังหวัดนครราชสีมา
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110  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล บึงพะไล
  เขต/อําเภอ แก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  30440

พืนที 69.63 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 10,683 คน

ชาย 5,319 คน

หญิง 5,364 คน

ข้อมูล ณ วันที 28 กันยายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไลอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไลจึงขอชีแจงให้ท่านประธาน
และสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 56,413,475.80 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 15,480,707.18 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,823,925.58 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 2 โครงการ รวม 1,849,000.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 2 โครงการ รวม 169,000.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 57,627,087.25 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 277,057.50 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 168,753.40 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 378,072.26 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 63,806.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 13,134.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 25,588,737.09 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 31,137,527.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 43,096,604.99 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 15,458,231.54 บาท

งบบุคลากร จํานวน 13,475,288.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 7,073,451.62 บาท

งบลงทุน จํานวน 3,471,250.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 20,000.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,598,383.83 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 5,825,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 268,298.85 270,000.00 290,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 137,585.70 148,500.00 167,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 349,058.83 340,000.00 300,000.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 56,887.00 75,000.00 50,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 42,280.00 22,000.00 3,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 854,110.38 855,500.00 810,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 22,730,540.43 22,583,000.00 23,310,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 22,730,540.43 22,583,000.00 23,310,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 30,830,022.02 29,061,500.00 31,880,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 30,830,022.02 29,061,500.00 31,880,000.00

รวม 54,414,672.83 52,500,000.00 56,000,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 15,031,177.00 16,735,000.00 18,177,200.00

งบบุคลากร 13,198,634.00 16,262,300.00 17,316,550.00

งบดําเนินงาน 7,422,622.78 10,400,300.00 10,567,150.00

งบลงทุน 6,559,630.00 5,493,900.00 6,550,100.00

งบรายจ่ายอืน 20,000.00 25,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 3,727,908.38 3,583,500.00 3,364,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,959,972.16 52,500,000.00 56,000,000.00

รวม 45,959,972.16 52,500,000.00 56,000,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล
อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 15,067,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 161,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,287,750

แผนงานสาธารณสุข 557,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,386,760

แผนงานเคหะและชุมชน 2,087,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 35,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,384,000

แผนงานการเกษตร 487,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 18,177,200

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 56,000,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,400,690 2,366,000 10,766,690

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,435,120 0 3,435,120

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,965,570 2,366,000 7,331,570

งบดําเนินงาน 3,528,000 663,000 4,191,000

    ค่าตอบแทน 550,000 223,000 773,000

    ค่าใช้สอย 1,938,000 280,000 2,218,000

    ค่าวัสดุ 550,000 130,000 680,000

    ค่าสาธารณูปโภค 490,000 30,000 520,000

งบลงทุน 54,600 10,000 64,600

    ค่าครุภัณฑ์ 54,600 10,000 64,600

งบรายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

    รายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                                             รวม 12,028,290 3,039,000 15,067,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 161,000 161,000

    ค่าตอบแทน 76,000 76,000

    ค่าใช้สอย 60,000 60,000

    ค่าวัสดุ 25,000 25,000

                                             รวม 161,000 161,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 4,004,900 0 4,004,900

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,004,900 0 4,004,900

งบดําเนินงาน 885,500 3,295,850 4,181,350

    ค่าตอบแทน 206,500 0 206,500

    ค่าใช้สอย 439,000 1,338,570 1,777,570

    ค่าวัสดุ 190,000 1,957,280 2,147,280

    ค่าสาธารณูปโภค 50,000 0 50,000

งบลงทุน 57,500 0 57,500

    ค่าครุภัณฑ์ 57,500 0 57,500

งบเงินอุดหนุน 0 3,044,000 3,044,000

    เงินอุดหนุน 0 3,044,000 3,044,000

                                             รวม 4,947,900 6,339,850 11,287,750

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอืน รวม

งบดําเนินงาน 257,000 257,000

    ค่าใช้สอย 157,000 157,000

    ค่าวัสดุ 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000

    เงินอุดหนุน 300,000 300,000

                                             รวม 557,000 557,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 900,960 900,960

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 900,960 900,960

งบดําเนินงาน 485,800 485,800

    ค่าตอบแทน 150,800 150,800

    ค่าใช้สอย 270,000 270,000

    ค่าวัสดุ 65,000 65,000

                                             รวม 1,386,760 1,386,760



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน รวม

งบบุคลากร 1,376,000 1,376,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,376,000 1,376,000

งบดําเนินงาน 667,000 667,000

    ค่าตอบแทน 177,000 177,000

    ค่าใช้สอย 220,000 220,000

    ค่าวัสดุ 210,000 210,000

    ค่าสาธารณูปโภค 60,000 60,000

งบลงทุน 44,000 44,000

    ค่าครุภัณฑ์ 44,000 44,000

                                             รวม 2,087,000 2,087,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 35,000 35,000

    ค่าใช้สอย 35,000 35,000

                                             รวม 35,000 35,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 100,000 270,000 370,000

    ค่าใช้สอย 100,000 270,000 370,000

                                             รวม 100,000 270,000 370,000

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพืน

ฐาน รวม

งบลงทุน 6,384,000 6,384,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 6,384,000 6,384,000

                                             รวม 6,384,000 6,384,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร รวม

งบบุคลากร 268,000 268,000

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 268,000 268,000

งบดําเนินงาน 219,000 219,000

    ค่าตอบแทน 26,000 26,000

    ค่าใช้สอย 172,000 172,000

    ค่าวัสดุ 21,000 21,000

                                             รวม 487,000 487,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 18,177,200 18,177,200

    งบกลาง 18,177,200 18,177,200

                                             รวม 18,177,200 18,177,200



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 15,067,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 161,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 11,287,750

แผนงานสาธารณสุข 557,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,386,760

แผนงานเคหะและชุมชน 2,087,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 35,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 370,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6,384,000

แผนงานการเกษตร 487,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 18,177,200

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 56,000,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล 
และโดยอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจํานวนรวมทังสิน 56,000,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
56,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล
อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไลมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายวันชัย  จันคํา)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

อนุมัติ

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

(นายนพดล   มามาก)

ตําแหน่ง นายอําเภอแก้งสนามนาง



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

อําเภอ แก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา
 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 80,649.00 97,925.00 112,330.85 110,000.00 18.18 % 130,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 138,274.00 145,699.00 147,426.00 150,000.00 0.00 % 150,000.00

     ภาษีป้าย 2,868.00 8,058.00 8,542.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 221,791.00 251,682.00 268,298.85 270,000.00 290,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,940.00 1,998.20 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร 3,870.20 1,440.55 839.50 3,000.00 66.67 % 5,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 15,000.00 18,000.00 18,000.00 20,000.00 -50.00 % 10,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 350.00 660.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 4,120.00 1,550.00 40.00 2,500.00 -60.00 % 1,000.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 54,252.00 101,988.00 110,558.00 110,000.00 27.27 % 140,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 5,650.00 5,150.00 5,150.00 7,000.00 -28.57 % 5,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 560.00 340.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตอืนๆ 0.00 500.00 0.00 1,000.00 0.00 % 1,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 82,892.20 131,478.55 137,585.70 148,500.00 167,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบีย 367,987.37 329,644.06 349,058.83 340,000.00 -11.76 % 300,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 367,987.37 329,644.06 349,058.83 340,000.00 300,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

     รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 66,794.00 63,122.00 56,887.00 75,000.00 -33.33 % 50,000.00

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 66,794.00 63,122.00 56,887.00 75,000.00 50,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 393,400.00 9,000.00 42,000.00 20,000.00 -90.00 % 2,000.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 260.00 2,406.00 280.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 393,660.00 11,406.00 42,280.00 22,000.00 3,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 699,970.20 389,561.85 472,783.02 400,000.00 12.50 % 450,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 8,332,510.74 8,643,916.21 9,253,799.47 9,000,000.00 5.56 % 9,500,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 4,735,016.98 4,799,985.12 4,727,185.86 5,000,000.00 0.00 % 5,000,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 264,128.62 287,270.67 246,198.00 290,000.00 -13.79 % 250,000.00

     ภาษีสุรา 2,256,546.29 2,213,053.66 2,248,214.23 2,350,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 3,889,343.83 4,760,296.66 5,417,931.75 5,100,000.00 50.98 % 7,700,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 90,314.15 121,796.80 138,626.91 130,000.00 0.00 % 130,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 111,494.43 75,344.56 70,061.19 83,000.00 -3.61 % 80,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 223,130.00 200,251.00 155,740.00 230,000.00 -13.04 % 200,000.00

     ภาษีจัดสรรอืนๆ 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,602,466.24 21,491,476.53 22,730,540.43 22,583,000.00 23,310,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 17,736,809.00 14,874,679.00 30,830,022.02 29,061,500.00 9.70 % 31,880,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 17,736,809.00 14,874,679.00 30,830,022.02 29,061,500.00 31,880,000.00

รวมทุกหมวด 39,472,399.81 37,153,488.14 54,414,672.83 52,500,000.00 56,000,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

อําเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 56,000,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 290,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 130,000 บาท
  -  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่าย
การชําระภาษี
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 150,000 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่าย
การชําระภาษี
ภาษีป้าย จํานวน 10,000 บาท
  - ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา ประมาณการตามจํานวนผู้อยู่ในข่าย
การชําระภาษี
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 167,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 2,000 บาท
   -  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมฯได้เท่า
เดิม
ค่าธรรมเนียมเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 5,000 บาท
   -  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมฯผู้มา
ขออนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคารได้มากขึน
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท
   -  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมฯได้
น้อยลง
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 1,000 บาท
   -  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมฯได้เท่า
เดิม
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 1,000 บาท
   -  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะเก็บค่าธรรมเนียมอืนๆได้
น้อยลง
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 140,000 บาท
   -  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะมีผู้กระทําผิดสัญญาเพิม
ขึน 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 5,000 บาท
  -  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะมีผู้ประกอบการค้าฯน้อย
ลง
ค่าใบอนุญาตเกียวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 2,000 บาท
  -  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา คาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตได้เท่า
เดิม
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ค่าใบอนุญาตอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
  -  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา คาดว่าจะเก็บค่าใบอนุญาตอืนๆได้
เท่าเดิม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,000 บาท
ดอกเบีย จํานวน 300,000 บาท
  -  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมาคาดว่าจะมีดอกเบียเงินฝากธนาคาร
ได้น้อยลง
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 50,000 บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 50,000 บาท
  -  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะเก็บค่าบริการได้น้อยลง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 3,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 2,000 บาท
  -  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะมีผู้มาขอซือแบบแปลน
น้อยลงหรืออัตราขายแบบกําหนดลดลง
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 1,000 บาท
  -  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา คาดว่าจะมีรายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆน้อย
ลง

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 23,310,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 450,000 บาท
   -  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีปัจจุบัน
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 9,500,000 บาท
   -  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีปัจจุบัน
คาดว่าจะได้รับจัดสรรมากขึน
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 5,000,000 บาท
  -  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีปัจจุบันคาด
ว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 250,000 บาท
  -  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีปัจจุบันคาด
ว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 7,700,000 บาท
  -  ประมาณการไว้สูงกว่าปีทีผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีปัจจุบันคาด
ว่าจะได้รับจัดสรรมากขึน
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 130,000 บาท
  -  ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีปัจจุบันคาด
ว่าจะได้รับจัดสรรเท่าเดิม
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 80,000 บาท
  -  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีปัจจุบันคาด
ว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 200,000 บาท
  -  ประมาณการไว้ตํากว่าปีทีผ่านมา โดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีปัจจุบันคาด
ว่าจะได้รับจัดสรรน้อยลง
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รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 31,880,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 31,880,000 บาท

  -  เงินอุดหนุนทัวไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่าย
โอนเลือกทํา ประมาณการโดยใช้เกณฑ์รับจริงในปีปัจจุบันคาดว่าคณะ
กรรมการกระจายอํานาจได้จัดสรรใกล้เคียงกับรับจริงปีปัจจุบัน

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  12:13:46 หน้า : 3/3



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 684,720 514,080 484,026 514,080 0 % 514,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 0 42,120 39,763 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 42,120 39,763 42,120 0 % 42,120

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 0 86,400 76,877 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 2,667,947 2,577,600 2,515,355 2,515,400 9.34 % 2,750,400

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,352,667 3,262,320 3,155,784 3,200,120 3,435,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,061,037 1,995,472 1,795,360 2,550,000 28.25 % 3,270,282

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 19,980 86,915 84,000 90,000 0 % 90,000

เงินประจําตําแหน่ง 176,398 127,784 129,500 252,000 0 % 252,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 812,442 1,085,640 1,093,800 1,021,740 11.9 % 1,143,288

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 122,698 141,180 135,900 110,000 90.91 % 210,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,192,555 3,436,991 3,238,560 4,023,740 4,965,570

รวมงบบุคลากร 6,545,222 6,699,311 6,394,344 7,223,860 8,400,690

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

อําเภอแก้งสนามนาง    จังหวัดนครราชสีมา
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 367,910 25,900 0 250,000 0 % 250,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 124,800 159,324 158,250 196,600 27.16 % 250,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 11,274 11,807 12,290 38,400 17.19 % 45,000

รวมค่าตอบแทน 503,984 197,031 170,540 490,000 550,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 102,782 112,882 188,281.15 250,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 250,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 0 10,410 0 20,000 0 % 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล 0 0 0 6,000 0 % 6,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังและการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ 0 0 0 100,000 500 % 600,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ 4,100 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดซือพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ 1,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 145,619 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 172,924 107,476 293,900 -14.94 % 250,000

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและและควบคุม
การแพร่ระบาดไข้เลือดออก 236,032.6 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อปพร. 199,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้ใช้จ่ายในการป้องกันโรคระบาด
และโรคตามฤดูกาล 49,108.1 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 0 1,000 1,000 2,000 0 % 2,000

โครงการจัดตังศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (สถานทีกลาง)  
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

0 0 0 150,000 -33.33 % 100,000

โครงการดอกจานบาน 0 0 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 0 129,440 98,360 70,000 -71.43 % 20,000

โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้าง
ความสุขอย่างยังยืน 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 0 0 10,030 15,000 0 % 15,000

โครงการพัฒนาบุคลากรและเพิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 320,100 0 0 0 0 % 0

โครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท้องถิน 0 300,000 400,000 300,000 0 % 300,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชัน 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการวันท้องถินไทย 0 0 0 20,000 -25 % 15,000

โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐและ
กระทรวงมหาดไทย 0 0 16,640 20,000 -100 % 0

โครงการอบรมกฎหมายเบืองต้นให้แก่
ประชาชน 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการอบรมเพิมศักยภาพคณะ
กรรมการจัดซือ-จัดจ้าง 0 0 0 0 100 % 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 139,511.66 147,497.22 53,260.01 250,000 0 % 250,000

รวมค่าใช้สอย 1,197,253.36 874,153.22 875,047.16 1,536,900 1,938,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 74,945 66,833 75,286 80,000 0 % 80,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,415 0 29,130 30,000 0 % 30,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 19,955 9,910 80,000 -50 % 40,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 158,760 100,000 0 % 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 244,401.5 125,026.3 150,910.4 250,000 0 % 250,000

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 56,585 78,160 89,680 40,000 0 % 40,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 12,000 25,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 396,346.5 289,974.3 525,676.4 615,000 550,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 263,026.88 272,300.48 307,384.8 450,000 -20 % 360,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 14,675.61 13,467.56 13,304.38 20,000 0 % 20,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 23,115 18,570 0 0 0 % 0

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 84,744 84,744 84,744 100,000 0 % 100,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 385,561.49 389,082.04 405,433.18 580,000 490,000

รวมงบดําเนินงาน 2,483,145.35 1,750,240.56 1,976,696.74 3,221,900 3,528,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน(จัดซือเครืองถ่าย
เอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดํา) 88,645 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทรงสูง 0 10,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 144,800 0 0 0 100 % 30,600

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน 0 0 0 0 100 % 12,000
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ค่าจัดซือเต้นท์ 0 0 0 100,000 -100 % 0

จัดซือเครา◌ื◌่องเสียงห้องประชุม 97,050 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0 25,000 0 0 0 % 0

จัดซือโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอีทรงสูง 0 80,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิกพร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า 0 0 2,000,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การเกษตร

จัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 59,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 0 38,850 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 0 0 0 0 100 % 12,000

จัดซือเครืองตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 0 9,500 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองทํานําร้อน-นําเย็น 7,500 0 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เย็นขนาด 16 คิวบิกฟุต 19,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์) 7,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ 
Multifumction 19,000 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า  0 6,700 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 65,233.9 14,230 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 471,995 235,283.9 2,014,230 100,000 54,600
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระ
ยบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์

0 99,000 0 0 0 % 0

โครงการติดตังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที  10  จํานวน  1  ชุด 0 0 99,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 99,000 99,000 0 0

รวมงบลงทุน 471,995 334,283.9 2,113,230 100,000 54,600

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 25,000 0 20,000 25,000 -100 % 0

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมิน
ผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ 0 0 0 0 100 % 25,000

รวมรายจ่ายอืน 25,000 0 20,000 25,000 25,000

รวมงบรายจ่ายอืน 25,000 0 20,000 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 30,000 30,000 30,000 30,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 26,000 20,000 26,000 -100 % 0

โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน ประจําปีงบประมาณ 
2562

0 0 0 0 100 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 56,000 50,000 56,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 56,000 50,000 56,000 20,000

รวมงานบริหารทัวไป 9,555,362.35 8,839,835.46 10,554,270.74 10,626,760 12,028,290
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งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 809,244 1,070,358 1,121,917 1,306,000 24.92 % 1,631,500

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 163,890 182,700 186,960 205,000 4.88 % 215,000

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 2,655 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 160,518 245,920 251,760 375,000 12 % 420,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 32,773 48,000 48,000 60,000 -4.17 % 57,500

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,211,080 1,588,978 1,650,637 1,988,000 2,366,000

รวมงบบุคลากร 1,211,080 1,588,978 1,650,637 1,988,000 2,366,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 169,560 0 0 100,000 50 % 150,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 3,500 -14.29 % 3,000

ค่าเช่าบ้าน 29,185 46,800 57,500 60,000 -16.67 % 50,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,370 3,740 3,180 16,000 25 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 203,115 50,540 60,680 179,500 223,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 2,250 480 8,635 50,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 36,472 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชการอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 86,376 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 85,546 125,000 -4 % 120,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง 5,180 0 0 75,000 33.33 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 23,809.06 18,054.68 7,100 30,000 -33.33 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 67,711.06 104,910.68 101,281 280,000 280,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 89,527 89,603.85 44,527.05 50,000 0 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 38,905 9,575 9,060 40,000 -25 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 49,070 49,990 60,950 50,000 0 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 177,502 149,168.85 114,537.05 140,000 130,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 23,885 50,000 -40 % 30,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 0 23,885 50,000 30,000

รวมงบดําเนินงาน 448,328.06 304,619.53 300,383.05 649,500 663,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 8,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอี 8  ตัว  จํานวน  13,000  
บาท 0 12,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 8,400 8,400 11,000 -9.09 % 10,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน  1  ตัว   
เป็นเงิน  7,000  บาท 0 7,000 0 0 0 % 0
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,000 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพเอตร์ (เครืองพิมพ์ชน
ดเลเซอร์ LED 3,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 0 16,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี แบบ Network 0 0 11,500 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาวดํา 0 3,650 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 28,500 47,050 19,900 11,000 10,000

รวมงบลงทุน 28,500 47,050 19,900 11,000 10,000

รวมงานบริหารงานคลัง 1,687,908.06 1,940,647.53 1,970,920.05 2,648,500 3,039,000

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 11,243,270.41 10,780,482.99 12,525,190.79 13,275,260 15,067,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 100,000 -24 % 76,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 100,000 76,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 4,600 117.39 % 10,000
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โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 100 % 15,000

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ 0 77,480 98,920 50,000 -60 % 20,000

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 0 0 206,008 130,000 -100 % 0

โครงการรณรงค์ขับขีปลอดภัยในตําบล 0 0 0 0 100 % 15,000

รวมค่าใช้สอย 0 77,480 304,928 184,600 60,000

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองแต่งกาย 0 0 0 50,000 -100 % 0

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 25,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 50,000 25,000

รวมงบดําเนินงาน 0 77,480 304,928 334,600 161,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ป้ายสามเหลียมหยุดตรวจชนิดโปร่งมีไฟ 
 (ไฟวาบ)   จํานวน  1  ชุด 0 0 14,000 0 0 % 0

วิทยุแม่ข่ายศูนย์  อปพร. จํานวน  1  ชุด 
 และแม่ข่ายติดรถยนต์  จํานวน  1  ชุด 0 0 10,000 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 24,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 0 24,000 0 0

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 0 77,480 328,928 334,600 161,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 0 77,480 328,928 334,600 161,000
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แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 251,460 496,517 592,488 517,000 331.93 % 2,233,100

เงินประจําตําแหน่ง 0 31,725 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 302,392 245,632 235,920 250,000 529.52 % 1,573,800

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 105,309 50,226 48,000 50,000 212 % 156,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 659,161 824,100 918,408 859,000 4,004,900

รวมงบบุคลากร 659,161 824,100 918,408 859,000 4,004,900

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 310,680 0 0 90,000 38.89 % 125,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 -10 % 4,500

ค่าเช่าบ้าน 24,000 31,000 36,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 4,200 60,000 -41.67 % 35,000

รวมค่าตอบแทน 334,680 31,000 40,200 197,000 206,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 8,360 43,125 5,220 20,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 233,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา 29,998 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 26,594 0 0 0 0 % 0
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชการอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 88,722 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 140,714 200,000 -22 % 156,000

ค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวัน ศพด. 
บ้านหนองบัวกอง 103,960 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวันศดพ. 
หนองโคบาล 244,080 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวันศพด. 
บ้านศาลาหนองขอน 196,140 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวันศพด. 
บ้านหนองเต่า 259,800 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายสําหรับอาหารกลางวันศพด. 
บ้านหัวบึง-โนนระเวียง 175,320 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,600 19,702.1 1,100 30,000 66.67 % 50,000

รวมค่าใช้สอย 1,050,852 151,549.1 147,034 250,000 439,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 33,519 45,494 30,682 50,000 40 % 70,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 585 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 49,982 49,972 0 0 100 % 60,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 2,122,043.8 0 0 0 0 % 0

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,850 25,650 42,200 60,000 -16.67 % 50,000

รวมค่าวัสดุ 2,230,394.8 121,116 73,467 120,000 190,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 26,171.64 26,440.51 40,000 25 % 50,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 26,171.64 26,440.51 40,000 50,000

รวมงบดําเนินงาน 3,615,926.8 329,836.74 287,141.51 607,000 885,500
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 11,000 150 % 27,500

ค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ 0 16,996 0 0 100 % 30,000

ค่าจัดซือโพเดียม - แท่นบรรยาย 0 0 16,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดตังพืนหรือชนิดแขวน 0 74,000 0 0 0 % 0

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0 42,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 30,800 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) 0 12,900 0 0 0 % 0

เพือจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา 0 0 15,200 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 145,896 62,000 11,000 57,500

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างกําแพงบริเวณรอบ
ศูนย์พ้ฒนาเด็กเล็ก 218,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 218,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 218,000 145,896 62,000 11,000 57,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,512,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 3,512,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 3,512,000 0 0 0 0
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รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 8,005,087.8 1,299,832.74 1,267,549.51 1,477,000 4,947,900

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 1,330,770 1,451,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 155,014 905,605 1,175,000 -100 % 0

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 64,230 100,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 155,014 2,300,605 2,726,000 0

รวมงบบุคลากร 0 155,014 2,300,605 2,726,000 0

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 130,385 174,000 -100 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้
ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบึง
พะไล

0 25,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 49,400 50,000 0 % 50,000

โครงการวันเด็กแห่งชาติ  0 50,000 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 0 1,470,600 1,339,400 -3.79 % 1,288,570

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 0 1,088,820 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 30,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 1,163,820 1,650,385 1,593,400 1,338,570

ค่าวัสดุ

วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 49,937 25,000 -100 % 0
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ค่าอาหารเสริม (นม) 0 2,135,814.04 2,033,716.12 2,048,800 -4.47 % 1,957,280

รวมค่าวัสดุ 0 2,135,814.04 2,083,653.12 2,073,800 1,957,280

รวมงบดําเนินงาน 0 3,299,634.04 3,734,038.12 3,667,200 3,295,850

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 3  ตัว  
เป็นเงิน  4,500  บาท 0 4,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทํางานทรงสูง  จํานวน 1 
ตัว  เป้นเงิน 2,500  บาท 0 2,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 0 27,500 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะเก้าอี 0 30,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน 2 ตัว  เป็น
เงิน  14,000  บาท 0 14,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ 0 30,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 81,000 0 27,500 0

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวบึง-โนนระเวียง 0 0 169,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 169,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 81,000 169,000 27,500 0
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 3,188,000 3,116,000 3,120,000 -100 % 0

โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 0 0 0 0 100 % 3,044,000

รวมเงินอุดหนุน 0 3,188,000 3,116,000 3,120,000 3,044,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 3,188,000 3,116,000 3,120,000 3,044,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 0 6,723,648.04 9,319,643.12 9,540,700 6,339,850

รวมแผนงานการศึกษา 8,005,087.8 8,023,480.78 10,587,192.63 11,017,700 11,287,750

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออก 0 92,311 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาเมือง ชุมชนท้องถิน ให้
เป็นเมืองสะอาด 0 0 47,915 26,100 64.75 % 43,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก 0 0 71,210 30,000 0 % 30,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 0 20,000 125 % 45,000

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดตาม
ฤดูกาล 0 0 0 50,000 -40 % 30,000

โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึน
ทะเบียนสัตว์ 0 0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าใช้สอย 0 92,311 119,125 126,100 157,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 250,000 -60 % 100,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 250,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 0 92,311 119,125 376,100 257,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 0 112,500 112,500 300,000 -100 % 0

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 0 0 0 0 100 % 300,000

รวมเงินอุดหนุน 0 112,500 112,500 300,000 300,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 112,500 112,500 300,000 300,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 0 204,811 231,625 676,100 557,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 204,811 231,625 676,100 557,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 749,880 814,440 5.47 % 858,960

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

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 0 791,880 856,440 900,960

รวมงบบุคลากร 0 0 791,880 856,440 900,960

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 0 0 50,000 60 % 80,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 16,500 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 7,200 12,000 148.33 % 29,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 23,700 103,000 150,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 6,338 10,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 0 50,000 0 % 50,000

โครงการจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุ 0 0 500 0 0 % 0

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
พระราชทาน 0 0 36,835 0 0 % 0

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตําบลบึง
พะไล 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรค
เกียวกับการมีเพศสัมพันธ์ 0 0 15,100 30,000 -33.33 % 20,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสําหรับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สําหรับผู้สูงอายุ 0 0 0 96,930 23.8 % 120,000

โครงการส่งเสริมอาชีพสําหรับผู้พิการ ผู้
ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 0 0 11,680 0 0 % 0

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

รวมค่าใช้สอย 0 0 70,453 226,930 270,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 0 0 33,201 35,000 -42.86 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 1,450 10,000 -50 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 14,100 15,000 166.67 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 48,751 60,000 65,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 142,904 389,930 485,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 0 4,200 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้บานเลือนกระจก 0 0 7,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 15,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 15,400 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 15,400 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network 0 0 11,500 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 53,500 15,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 53,500 15,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 988,284 1,261,370 1,386,760

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 431,763 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินประจําตําแหน่ง 0 32,290 0 0 0 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 0 464,053 0 0 0

รวมงบบุคลากร 0 464,053 0 0 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าเช่าบ้าน 0 2,500 0 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 2,500 0 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 5,360 0 0 0 % 0

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 24,400 0 0 0 % 0

โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วมใจ 
เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 0 0 76,100 0 0 % 0

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้
สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 0 84,000 0 0 0 % 0

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ประสานงานเพือระดมทรัพยากรส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหา
เอดส์และการตังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น

0 8,100 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 121,860 76,100 0 0

รวมงบดําเนินงาน 0 124,360 76,100 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทรงสูง  จํานวน  1  ตัว  
เป็นเงิน 2,500  บาท 0 2,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 2  ตัว  
เป็นเงิน  3,000  บาท 0 3,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน  2  ตัว  
เป็นเงิน  14,000  บาท 0 14,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 19,500 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 19,500 0 0 0

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 607,913 76,100 0 0

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 607,913 1,064,384 1,261,370 1,386,760

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 356,286 277,134 705,720 1,000,000 5.2 % 1,052,000

เงินประจําตําแหน่ง 24,500 3,500 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 172,080 238,600 239,040 250,000 0.8 % 252,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 36,000 40,000 -25 % 30,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 588,866 555,234 1,022,760 1,332,000 1,376,000

รวมงบบุคลากร 588,866 555,234 1,022,760 1,332,000 1,376,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 142,225 58,100 0 100,000 0 % 100,000
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 0 3,000 36,000 42,000 0 % 42,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,756.75 0 12,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 144,981.75 61,100 48,000 177,000 177,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 20,040 0 350 50,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 100,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 14,724 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 0 0 43,180 60,000 0 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 193,080 99,050 50,000 150,000 -60 % 60,000

รวมค่าใช้สอย 227,844 99,050 93,530 260,000 220,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 46,076 31,976 28,635 30,000 0 % 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,765 0 645 90,000 11.11 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 0 21,390 28,541 90,000 -77.78 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,400 23,950 20,000 10,000 200 % 30,000

วัสดุอืน 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 81,241 77,316 77,821 250,000 210,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 0 45,217.56 33,405.36 60,000 0 % 60,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 0 45,217.56 33,405.36 60,000 60,000

รวมงบดําเนินงาน 454,066.75 282,683.56 252,756.36 747,000 667,000
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งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีทรงสูง  จํานวน  1  ตัว  
เป็นเงิน  2,500  บาท 0 2,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเก้าอีทํางาน  จํานวน 1 ตัว  
เป็นเงิน 1,500  บาท 0 1,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 0 8,000 0 0 100 % 11,000

ค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน 2 ตัว   เป็น
เงิน 14,000  บาท 0 14,000 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองถ่ายเอกสาร 0 0 0 50,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ค่าชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต   จํานวน  1  ชุด 0 0 5,300 0 0 % 0

จัดซือเครืองเชือม 0 0 9,000 0 0 % 0

จัดซือเครืองทดสอบหาค่ากําลังต้านทาน
ของคอนกรีตแบบไม่ทําลาย 0 0 0 0 100 % 15,000

จัดซือชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต 0 0 0 0 100 % 8,000

จัดซือแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลียม 0 0 6,800 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โรงงาน

ค่าจัดซือเลือยยนต์ 0 19,500 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองตัดเหล็ก 0 0 9,000 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือเทปวัดระยะทาง 0 0 3,500 0 0 % 0

จัดซือล้อวัดระยะทาง 0 0 9,500 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ 0 0 0 30,000 -100 % 0
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ค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน 0 16,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 0 7,900 26.58 % 10,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขาวดํา   0 3,650 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 17,137.12 82,100 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 82,287.12 125,200 87,900 44,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสํานัก
งาน  อบต.บึงพะไล 0 0 307,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 307,000 0 0

รวมงบลงทุน 0 82,287.12 432,200 87,900 44,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,042,932.75 920,204.68 1,707,716.36 2,166,900 2,087,000

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก

โครงการปรับปรุงอาคาร 98,500 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อรสร้างรางระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศิลาทอง หมุที 
8

246,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างกําแพงรอบบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง 0 0 0 250,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนระเวียง หมู่ที  2 330,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างโครงถักเหล็กบ้าน
ศาลาหนองขอน หมู่ที 5 0 198,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าบ้าน
หัวบึง หมู่ที 1 79,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)  บ.หนองโพธิ หมู่ที 10 0 150,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)  บ้านพะไล  หมู่ที 4 0 240,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ.หนองโคบาล หมู่ที 6 0 453,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ.หนองบัวกอง หมู่ที 3  0 57,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) บ.ห้วยยาง  หมู่ที  7   0 265,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที 14 บ.ราชมงคล 0 297,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที 15 บ.หนองเต่า
พัฒนา 

0 262,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)หมู่ที 12 บ.บะระเวียง 0 485,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชือมหมู่บ้าน บ้านหนองบัวกอง 
หมู่ที  3 ไปบ้านหนองเต่า หมู่ี  9

2,875,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนระเวียง หมู่ที  2 0 0 130,000 274,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบะระเวียง หมู่ที  12 130,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบะระเวียง หมู่ที 12 0 0 198,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพะไล หมู่ที  4 318,577 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านพะไล หมู่ที 4 0 0 195,000 299,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านราชมงคล หมู่ที  14 322,500 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านราชมงคล หมู่ที 14 0 0 292,000 299,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านศาลาหนองขอน  หมู่ที5 
(บรเวณศษลปู่ตา)

210,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที 5 0 0 184,000 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที 11 324,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโคบาล หมู่ที  6 325,800 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโคบาล หมู่ที 6 0 0 269,000 255,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที 13 0 0 0 92,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองเต่า หมู่ที  9 328,200 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที  15 195,900 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองเต่าพัฒนา หมู่ที 15 0 0 123,000 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัวกอง หมู่ที  3 164,900 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองบัวกอง หมู่ที 3 0 0 114,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโบาลเหนือ หมู่ที  13 54,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโพธิ  หมู่ที 10 0 0 299,000 299,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที 7 0 0 299,000 299,800 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหหนองโพธิ หมู่ที  10 326,200 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวบึง หมุ่ 1 211,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหัวบึง หมู่ที 1 0 0 338,900 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.)บ.ศาลาหนองขอน หมู่ที 5 0 258,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน
หนองเต่า หมู่ที 9 0 0 295,000 300,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้าน
หนองบัวกอง หมู่ที 3 0 0 0 137,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน
สายบ้านหนองขามน้อย หมู่ที 11 0 92,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายไปเล่า
ใหญ่ บ่านบะระเวียง หมู่ที  12 156,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้าน
นายคําพลอย ปะกังบําภู ไปถุึงคลองชล
ประทาน บ้านโนนระเวียง หมู่ที 2

432,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถังกรองระบบประปา 349,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
หนองขอน

0 0 0 80,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
บึง-โนนระเวียง

0 0 0 212,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายชือศูนย์ฯต่อเติมรัว
และประตูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา
หนองขอนหมู่ที5 

0 165,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างป้ายรัวกําแพงและ
ประตูเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองเต่า-หนองโพธิ 

0 0 0 290,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างฝายนําล้นบ้านหัวบึง 
หมู่ที 1 0 359,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างร่องระบายนํา คสล. บ
.หนองโคบาลหมู่ที 6 0 46,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างระบบประปานําใต้ดิน 
(บ่อบาดาล) บ้านหนองขามน้อย หมู่ที 
11

0 0 297,500 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบาบนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาล บ้านโค
บาล หมู่ี  6

200,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศาลาหนองขอน หมู่ที  5 356,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําภายใน
หมู่บ้านบะระเวียง หมู่ที 12 0 0 0 326,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองโคบาล 0 0 0 160,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโคบาลเหนือ  หมู่ที 13 0 0 177,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารโดมขนาดใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่าหมู่ที 9 0 900,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โดมประจําหมู่บ้านหัวบึง หมู่ที 1 0 0 0 333,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
บ้านหนองโคบาลหนือก มู่ที  13 290,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บ้านศิลาทอง หมู่ที 8  0 259,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้าถนนลูกรังบ้านศิลาทอง 
หมุ่ี  8 99,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนภายในตําบลบึง
พะไล (ด้านโครงสร้างพืนฐาน) 0 36,000 296,400 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนอง
บัวกอง หมู่ที 3 0 0 116,000 0 0 % 0

โครงการปรับประ◌ุงห้องประชุมสภา อบ
ต. บึงพะไล 280,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนระเวียงหมู่ที 2  0 212,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองโคบาล หมู่ที 6 0 77,000 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองบัวกอง หมู่ที 3  0 98,500 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองโคบาล
เหนือ หมู่ที 13 0 0 0 141,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองโคบาล
เหนือ หมู่ที 13. 0 0 0 66,500 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนบ้านหนองบัวกอง 
หมู่ที 3 0 0 0 163,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายทางเข้าบ้าน
หนองขามน้อย หมู่ที 11 0 0 0 300,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านศิลาทอง 
หมู่ที 8 0 0 0 49,800 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ
.หนองเต่า หมู่ที 9 0 297,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง บ
.หนองโพธิ หมู่ที 10 0 143,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรัง 
หมู่ที 11  บ้านหนองขามน้อย 0 200,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบ
.โนนระเวียง หมู่ที 2 0 303,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อส่งนําจากสระกลางหมู่
บ้าน-สระหนองวัว บ้านหนองโคบาล
เหนือ หมู่ที 13

0 0 62,000 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 8,703,077 5,852,500 3,685,800 5,229,500 0

รวมงบลงทุน 8,703,077 5,852,500 3,685,800 5,229,500 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 152,997.16 839,484.55 449,408.38 295,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 152,997.16 839,484.55 449,408.38 295,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 152,997.16 839,484.55 449,408.38 295,000 0

รวมงานไฟฟ้าถนน 8,856,074.16 6,691,984.55 4,135,208.38 5,524,500 0
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รวมแผนงานเคหะและชุมชน 9,899,006.91 7,612,189.23 5,842,924.74 7,691,400 2,087,000

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายเกียวกับการดําเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 76,880 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนพัฒนาท้อง
ถิน 14,550 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดําเนินการ
ด้านพัฒนาสตรีและครอบครัว 50,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของผุ้◌ูสูงอายุ 50,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายเพือป้องกันและแก้ไขปัยหายา
เสพติด 40,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพือจัดทํา
แผนชุมชน 0 0 0 15,000 0 % 15,000

โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 0 15,600 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 0 22,500 0 40,000 -50 % 20,000

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตําบลบึง
พะไล 0 16,360 0 13,070 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 0 22,190 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับ
ประชาชนภายในตําบลบึงพะไล 0 0 20,730 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 231,430 76,650 20,730 68,070 35,000

รวมงบดําเนินงาน 231,430 76,650 20,730 68,070 35,000
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งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 112,500 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 112,500 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 112,500 0 0 0 0

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 343,930 76,650 20,730 68,070 35,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 343,930 76,650 20,730 68,070 35,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชน 20,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 49,000 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาเพือเสริมสร้าง
สุขภาพประชาชนและเยาวชน 0 110,730 0 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 69,000 110,730 0 100,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 69,000 110,730 0 100,000 100,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 50,000 0 0 0 0

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 119,000 110,730 0 100,000 100,000
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสารประ
เพณ๊เข้าพรรษา 64,900 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสารประ
เพณ๊ลอยกระทง 121,790 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสารประ
เพณ๊สงกรานต์ 126,925 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการจัดฉลองวันชัยชนะท้าว
สุรนารี 39,930 0 0 0 0 % 0

โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุ
รนารี 0 40,000 30,600 50,000 -20 % 40,000

โครงการประเพณีลอยกระทง 0 129,960 0 0 0 % 0

โครงการประเพณีสงกรานต์และรดนํา
ดําหัวผู้สูงอายุ 0 54,400 0 0 0 % 0

โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา 0 69,950 60,760 70,000 -14.29 % 60,000

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 100,000 0 % 100,000

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
และรดนําดําหัวผู้สูงอายุ 0 0 68,100 70,000 0 % 70,000

รวมค่าใช้สอย 353,545 294,310 159,460 290,000 270,000

รวมงบดําเนินงาน 353,545 294,310 159,460 290,000 270,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 353,545 294,310 159,460 290,000 270,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 472,545 405,040 159,460 390,000 370,000
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านบะระเวียง หมู่ที 12 0 0 0 0 100 % 203,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที 11 0 0 0 0 100 % 203,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโคบาล หมู่ที 6 0 0 0 0 100 % 205,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที 13 0 0 0 0 100 % 204,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองโพธิ หมู่ที 10 0 0 0 0 100 % 204,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที 7 0 0 0 0 100 % 203,000

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม บ้าน
โนนระเวียง หมู่ที 2 0 0 0 0 100 % 270,000

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต (ASPHALTIC 
CONCRETE) สายบ้านศาลาหนอง
ขอน-บ้านหนองเต่า

0 0 0 0 100 % 4,300,000

โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 122,000

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพะไล 
หมู่ที 4 0 0 0 0 100 % 210,000
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนอง
บัวกอง หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 210,000

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า k) 0 0 0 0 100 % 50,000

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 0 0 6,384,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 6,384,000

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน 0 0 0 0 6,384,000

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0 6,384,000

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 100,000 6 % 106,000

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 108,000 108,000 108,000 0 % 108,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 12,000 12,000 12,000 12,000 0 % 12,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 120,000 120,000 120,000 262,000 268,000

รวมงบบุคลากร 120,000 120,000 120,000 262,000 268,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 15,000 0 0 30,000 -33.33 % 20,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 1,000 0 % 1,000
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ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 5,000 0 % 5,000

รวมค่าตอบแทน 15,000 0 0 36,000 26,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 400 0 0 5,000 -100 % 0

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 0 0 0 0 100 % 3,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการประชาอาสาปลูกป่า 14,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ 22,040 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชการอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

0 0 0 10,000 -20 % 8,000

โครงการกิจกรรมเนืองในวันรักต้นไม้
ประจําปีของชาติ 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการคลองสวยนําใส คนไทย มี
ความสุข 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์
พืนทีสีเขียวฯ 0 92,680 0 0 100 % 25,000

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 
ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี 0 960 0 0 100 % 20,000

โครงการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและ
นํา ตามแนวทางพระราชดําริ 0 8,200 0 0 0 % 0

โครงการรักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0 0 0 0 100 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 250 0 10,000 -40 % 6,000

รวมค่าใช้สอย 36,440 102,090 0 25,000 172,000
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ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 19,388 8,490 9,590 10,000 -40 % 6,000

วัสดุการเกษตร 29,800 0 0 20,000 -50 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,600 3,550 7,750 8,000 -37.5 % 5,000

รวมค่าวัสดุ 54,788 12,040 17,340 38,000 21,000

รวมงบดําเนินงาน 106,228 114,130 17,340 99,000 219,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

จัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก 0 10,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 0 0 0 12,000 -100 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ตังโต๊ะ จํานวน 
1 0 16,000 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 26,000 0 12,000 0

รวมงบลงทุน 0 26,000 0 12,000 0

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 226,228 260,130 137,340 373,000 487,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการคลองสวยนําใส คนไทย มี
ความสุข 0 0 5,500 50,000 -100 % 0

โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์
พืนทีสีเขียวฯ 0 0 9,100 30,000 -100 % 0

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 
ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี 0 0 980 30,000 -100 % 0
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โครงการรักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนิน
งานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 0 0 15,440 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 31,020 130,000 0

รวมงบดําเนินงาน 0 0 31,020 130,000 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 31,020 130,000 0

รวมแผนงานการเกษตร 226,228 260,130 168,360 503,000 487,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 93,015 119,352 162,940 180,000 0 % 180,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 10,682,800 12,000,000 11.63 % 13,396,000

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 2,568,000 3,504,000 0 % 3,504,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 24,000 28,500 30,000 36,000 0 % 36,000

สํารองจ่าย 387,554 524,990 1,172,437 1,113,115 -46.1 % 600,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 200,000 230,000 200,000 215,000 -100 % 0

เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 0 100 % 30,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือท้องที 0 0 0 0 100 % 180,000

เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 0 100 % 10,000
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 210,000 205,000 215,000 234,385 2.91 % 241,200

รวมงบกลาง 914,569 1,107,842 15,031,177 17,282,500 18,177,200

รวมงบกลาง 914,569 1,107,842 15,031,177 17,282,500 18,177,200

รวมงบกลาง 914,569 1,107,842 15,031,177 17,282,500 18,177,200

รวมแผนงานงบกลาง 914,569 1,107,842 15,031,177 17,282,500 18,177,200

รวมทุกแผนงาน 31,104,637.12 29,156,019 45,959,972.16 52,500,000 56,000,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

อําเภอ แก้งสนามนาง   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 56,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,028,290 บาท
งบบุคลากร รวม 8,400,690 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,435,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราที
กําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังไว้
ไม่เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2 ) พ.ศ
. 2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ตามอัตราทีกําหนดใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12
 เดือน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2 ) พ.ศ
. 2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงิน
เดือน โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,750,400 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา รองประธาน
สภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภา อบต. ตามอัตราทีกําหนดในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน โดยคํานวณตังไว้ไม่เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,965,570 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,270,282 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี  เงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 10  อัตรา ตามตําแหน่งและ
อัตราที ก.อบต.กําหนดให้แก่ ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  นักบริหารงานทัวไป  นัก
วิเคราะห์นโยบายและแผน  นักทรัพยากรบุคคล  นักจัดการงานทัว
ไป  นิติกร  นักวิชาการตรวจสอบภายใน เจ้าพนักงานธุรการ  และ
ตําแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน  (หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138  ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 90,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนรายเดือนประเภท บริหาร
ท้องถิน ค่าตอบแทนพิเศษ เงินเพิมการครองชีพชัวคราว และเงินปรับเพิม
ตามคุณวุฒิ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต
.กําหนด  โดยคํานวณตังจ่าย ไว้ไม่เกิน 12  เดือน
  -  เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิน ประเภทอํานวย
การท้องถิน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และเงินประจําตําแหน่ง โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน ว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,143,288 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 8 อัตรา  ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนดให้แก่
ตําแหน่ง พนักงานตกแต่งสวน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงานขับ
รถยนต์  2 อัตรา คนงานทัวไป  3 อัตรา และยาม โดยคํานวณตังจ่ายไว้
ไม่เกิน  12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138  ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 210,000 บาท
  -   เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  จํานวน 8 อัตรา  ตามตําแหน่งและอัตรา ที ก.อบต. กําหนดให้
แก่ตําแหน่ง พนักงานตกแต่งสวน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงาน
ขับรถยนต์  2 อัตรา  คนงานทัวไป 3 อัตรา และยาม โดยคํานวณตังจ่าย
ไว้ไม่เกิน  12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558)

งบดําเนินงาน รวม 3,528,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท
  -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถินเพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตรวจการ
จัดซือ/จัดจ้างทีได้รับการแต่งตัง เงินค่าตอบแทน เจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็น ครังคราว เงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
  -  ตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
     1.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
 กันยายน 2560 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
      2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  ทีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 250,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
  -   เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2561 และทีแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 1,938,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 250,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือจัดจ้าง  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้าง เหมา
บุคคลภายนอก  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเอกสาร  ค่ารับ วารสาร  หนังสือ
พิมพ์  ทําความสะอาดสํานักงาน  จ้างเหมารถยนต์  ค่าจ้างทําของ  ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหาร  ค่าจ้างเหมารักษา ความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟ  ติดตังไฟฟ้าเพิมเติมภายในสํานักงาน  ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
และประชาสัมพันธ์  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลจากหน่วย
งานองค์กรเอกชน หรือส่วนราชการต่างๆ ทีมานิเทศงานตรวจงาน เยียม
ชมทัศนศึกษาดูงาน และอืนๆ ทีเกียวข้อง  และค่าเลียงรับรองในการ
ประชุมสภา อบต. คณะกรรมการหรืออนุกรรมการทีได้รับการแต่งตังตาม
กฎหมายหรือตามระเบียบฯ หรือ ตามหนังสือสังการ ฯลฯ  พิธีเปิดอาคาร
ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี ฯลฯ
  -  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ ว
 2381ลงวันที 28 กรกฎาคม 2548 เรือง  การตังงบประมาณและการเบิก
จ่ายเงินค่ารับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล จํานวน 6,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าของรางวัลหรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทีมี
ความจําเป็นและเหมาะสม
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ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังและการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ จํานวน 600,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตัง การประชาสัมพันธ์ การ
รณรงค์ เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการเลือกตังองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตามคณะกรรมการการเลือกตังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบ
สภา  กรณีแทนตําแหน่งว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตังสังให้มี
การเลือกตังใหม่ และกรณีอืนๆ) อีกทังให้ความร่วมมือในการประชา
สัมพันธ์  การรณรงค์  หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิหน้าที  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตังสภาผู้แทน
ราษฎร  และหรือสมาชิก วุฒิสภา ได้แก่  ค่าตอบแทนของบุคคลทีได้รับ
การแต่งตังให้ปฏิบัติหน้าทีในการเลือกตังฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเครือง
เขียน และอืน ๆ ฯลฯ
  -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
        1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที 19 ตุลาคม 2560 
        2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 1846 ลงวันที 12 กันยายน 2560 
        3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.8/ว 1529 ลงวันที 3 สิงหาคม 2560 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 250,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง  ผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 2,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา สําหรับพิธีการวันสําคัญต่างๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและมี
ความสําคัญเหมาะสม
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0407/ว 284  ลงวัน
ที 10 พฤศจิกายน  2530

โครงการจัดตังศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน (สถานทีกลาง)  องค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล

จํานวน 100,000 บาท

  -  เพือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตพืนทีอําเภอแก้ง
สนามนาง องค์กรปกครองส่วนท้องถินในเขตพืนที ทัง 5 แห่ง ได้มีติเห็น
ชอบร่วมกันจัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอแก้งสนามนางขึน ณ บริเวณสํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถินอําเภอแก้งสนามนางกับหน่วยงานราชการ
ต่างๆทีเกียวข้อง และรับเรืองราวปัญหาความเดือดร้อนของพีน้อง
ประชาชนเพือนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ค่านําดืม และอืนๆทีจําเป็น ราย
ละเอียดตามโครงการฯทีกําหนด   
    -  เป็นไปตามข้อ 6 ของประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน เรือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฯลฯ

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  12:15:29 หน้า : 5/56



โครงการดอกจานบาน จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดอกจานบาน เป็นการทํา
งานแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
อืน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาประดับ
ตกแต่งสวน และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการ
ที อบต.กําหนด   
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  พ.ศ. 2561- 2564  เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้าที 46 ลําดับที 9)

โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของคนในชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ค่าป้าย ค่า
อาหาร อาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครืองเขียนและ
อุปกรณ์  และรายจ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการที อบต
.กําหนด   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 137 ลําดับ
ที 8)
โครงการปรองดองสมานฉันท์ สร้างความสุขอย่างยังยืน จํานวน 15,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปรองดองสมานฉันท์
สร้างความสุขอย่างยังยืน เช่น ค่าป้าย  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  และ
รายจ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการที อบต.กําหนด   
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้าที 45 ลําดับที 4)
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 15,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชุมประชาคมหมู่
บ้าน  เช่น ค่าป้าย ค่านําดืม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
วัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  และรายจ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการที อบต.กําหนด 
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  หน้าที 136
 ลําดับที 1 )
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โครงการเพิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิน จํานวน 300,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ฯ
 และหน่วยงานราชการ เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่า
เช่าทีพัก ค่าของสมนาคุณในการดูงาน และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการที อบต.กําหนด   
  - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี 
    -  พ.ร.บ.สภาตําบล และ อบต. พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมฉบับที 6
 พ.ศ.2552
    -  หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
 (ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 64 ลําดับที 3)
โครงการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน จํานวน 15,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตคอร์รัปชัน  เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  และ
รายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการที อบต.กําหนด
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้าที 45 ลําดับที 2)
โครงการวันท้องถินไทย จํานวน 15,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย เช่น ค่า
ป้าย พานพุ่มดอกไม้ ค่านําดืม และรายจ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการ อบต. กําหนด 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้าที 45 ลําดับที 5)
โครงการอบรมกฎหมายเบืองต้นให้แก่ประชาชน จํานวน 15,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมกฎหมายเบือง
ต้น ให้แก่ประชาชน  เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  และรายจ่าย
อืนๆทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการที อบต.กําหนด
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้าที 46 ลําดับที 6)
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 15,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบลลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง  เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์   และรายจ่ายอืนๆทีจํา
เป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการที อบต.กําหนด
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ ฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้าที 46 ลําดับที7)
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โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 15,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง  เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์   และรายจ่าย
อืนๆทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการที อบต.กําหนด
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 136
 ลําดับที3)

โครงการอบรมเพิมศักยภาพคณะกรรมการจัดซือ-จัดจ้าง จํานวน 15,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมเพิมศักยภาพคณะ
กรรมการจัดซือ-จ้าง  เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์   และรายจ่าย
อืนๆทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการที อบต.กําหนด
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2557 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน  4 ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  หน้าที 136
 ลําดับที 3)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 250,000 บาท
  -  เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น  ยานพาหนะ  เครืองถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ ตู้เย็น  ตู้  โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ เครืองแฟกซ์  เครืองพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี 
    1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
    2.  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536   ลง
วันที 19 มีนาคม  2561
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ค่าวัสดุ รวม 550,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
        วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตังกระดานดํา ทีถูกพืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป ฯลฯ     
        วัสดุสินเปลือง เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป เป๊ก  ฯลฯ   เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27  มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 182 ลําดับ
ที 1)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
  -  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
        วัสดุคงทน  ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า  เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครืองปะจุไฟ ฯลฯ 
        วัสดุสินเปลือง  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
        วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
.  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561  
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 182 ลําดับ
ที 2)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
        วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง กระจก
เงา กระทะไฟฟ้า ฯลฯ 
        วัสดุสินเปลือง เช่น  เช่น  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 182 ลําดับ
ที 3)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
        วัสดุคงทน เช่น ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจ
เลือน คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคัตซ์ กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณ
ไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ 
        วัสดุสินเปลือง เช่น ยางรถยนต์ นํามันเบรก  น็อตและสกรู สาย
ไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง  ฯลฯ
        วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น เบาะรถยนต์ เครือง
ยนต์ (อะไหล่) ชุดเกียร์รถยนต์ เบรก ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อ
นํา หัวเทียน แบตเตอรี จานจ่าย ล้อ  ถังนํามัน ไฟหน้า ไฟเบรก อาน
จักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี 
      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
      2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 183 ลําดับ
ที 4)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
        วัสดุุสินเปลือง เช่น แก๊สหุงต้ม นํามันเชือเพลิง นํามันดีเชล นํามันดี
เชล นํามันก๊าด นํามันเบนซิน นํามันเตา นํามันจารบี นํามันจารบี นํามัน
เครือง ถ่าน ก๊าส ฯลฯ เพือการปฏิบัติงานในกิจการของ อบต. และใช้ใน
กิจการอืนๆ 
    - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
      1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
      2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมด
ไป หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน 
        วัสดุคงทน เช่น ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนต์ เครืองกรอเทป เลนส์ซูม กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
        วัสดุสินเปลือง เช่น พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม เม
มโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จาก
การล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ 
   – เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561  
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 183 ลําดับ
ที 5)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
         วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
         วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลังผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
         วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีตเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซิงบ๊อกซ์ เครือง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่นแบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 เป็นต้น ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 183 ลําดับ
ที 6)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 490,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงาน ทีทําการ อบต. สถานีสูบนํา
โนนระเวียง, ทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม  2561
     2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
   ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลและทีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต. ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม  2561
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์สํานักงาน และโทรศัพท์เคลือนที ฯลฯ
 รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือง ค่าเช่าเลขหมายโทรศัพท์ ค่า
บํารุงรักษา ฯลฯ ของององค์การบริหารส่วนตําบล  เพือ ติดต่องานราชการ
ของ อบต.  
   - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
     1.กระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561  
     2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอิน
เทอร์เน็ตการ์ด และค่าสือสารอืนๆ เช่น ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม และ
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน
เกียวกับการบริการฯลฯ สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.
   - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
     1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 54,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จํานวน 30,600 บาท
  -   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตังพืนหรือ
ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 20,000 บีทียู จํานวน 1
 เครือง พร้อมติดตัง (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
    1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 184
 ลําดับที 8)
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ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 12,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน  ( ราคาตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบ
ประมาณ มกราคม 2561)
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
    1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 184
 ลําดับที 8)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าเครืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จํานวน 12,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ( ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงบประมาณ มกราคม 2561
) เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
     1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 184
 ลําดับที 8)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ จํานวน 25,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

จํานวน 20,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีว่าการอําเภอแก้งสนามนาง ในการดําเนิน
งานตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานประเพณีวัฒนธรรมท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ 2562   (อําเภอแก้งสนามนางเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ) 
    -  เป็นไปตามระเบียบฯ และหนังสือสังการ ดังนี
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
    2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/  ว 3616 ลง
วันที 24 มิถุนายน  2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 128 ลําดับ
ที 2)
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,039,000 บาท
งบบุคลากร รวม 2,366,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,366,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,631,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลประจําปี เงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี จํานวน 5  อัตรา ตามตําแหน่งและอัตรา
ที ก.อบต.กําหนด ให้แก่ ตําแหน่ง  นักบริหารงานคลัง นักวิชาการเงินและ
บัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานจัด
เก็บรายได้ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12  เดือน
 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิน (หนังสือ
สํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138  ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 215,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด ให้แก่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
การเงินและบัญชี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 420,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน  2 อัตรา  ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต. กําหนดให้แก่
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 57,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไป  จํานวน  2 อัตรา  ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต. กําหนดให้
แก่ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )
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งบดําเนินงาน รวม 663,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 223,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
  -  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่ องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  ตรวจการ
จัดซือ/จัดจ้างทีได้รับการแต่งตัง  เงินค่าตอบแทน  เจ้าหน้าทีในการจัดการ
เลือกตัง  เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราว เงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ เงินรางวัลประจําปี ฯลฯ ให้แก่ พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
  -  ตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
  1.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
 กันยายน 2560 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 3,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง  ทีมาปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือจัดจ้าง  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอก  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปกเอกสาร  ค่ารับวารสาร  หนังสือ
พิมพ์  ทําความสะอาดสํานักงาน  จ้างเหมารถยนต์  ค่าจ้างทําของ  ค่าจ้าง
เหมาประกอบอาหาร  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาเดิน
สายไฟ  ติดตังไฟฟ้าเพิมเติมภายในสํานักงาน  ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา
และประชาสัมพันธ์  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเบีย
ประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19  มีนาคม 2561

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  12:15:29 หน้า : 16/56



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 120,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการ
หรืออบรมสมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิมเติม

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานคลัง จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล โดยการจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
  -  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินของ อปท.พ.ศ.2550 และถือปฏิบัติตามหนังสือสังการกรมส่ง
เสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.3/ ว 462 ลงวันที 29
 กุมภาพันธ์ 2551 และกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ ว 67 ลงวัน
ที 9 มกราคม 2555

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น  ยานพาหนะ  เครืองถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ ตู้เย็น  ตู้  โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ เครืองแฟกซ์  เครืองพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี 
    1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
    2.  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536   ลง
วันที 19 มีนาคม  2561
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
  - รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน 
        วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตังกระดานดํา ทีถูกพืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป ฯลฯ     
        วัสดุสินเปลือง เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป เป๊ก  ฯลฯ   เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27  มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 184
 ลําดับที 10)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
        วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง กระจก
เงา กระทะไฟฟ้า ฯลฯ 
        วัสดุสินเปลือง เช่น  เช่น  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 185
 ลําดับที 11)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
         วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
          วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลังผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
         วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีตเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซิงบ๊อกซ์ เครือง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่นแบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 เป็นต้น ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 185
 ลําดับที 12)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 30,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรสาร ค่าซือดวงตราไปรษรี
ยากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทราอนิกทีใช้ในราชการ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
   1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536   ลงวันที 19
 มีนาคม  2561  
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248 ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 10,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารทางราชการ จํานวน 2
 หลัง  ( ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
    1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561 
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 185
 ลําดับที 13)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 161,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 161,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 76,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์การ
บริหารส่วนตําบล ใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครเพือเป็นค่าป่วยการ ชดเชยการ
งานหรือเวลาทีเสียไป เพือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าทีในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้
แก่ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลง
ทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรืออบรม
สัมมนาของ อปพร.ตําบลบึงพะไล ฯลฯ
โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 15,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  และรายจ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการที อบต.กําหนด 
  -  เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที142 ลําดับ
ที 2)
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ป้องกัน และลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล การรณรงค์ขับขีปลอดภัย และมาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเทียว เช่น ค่าป้าย ค่านําดืม เครือง
ดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆ ทีจําเป็น ฯลฯ รายะ
เอียดตามโครงการที อบต.กําหนด
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
      1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท.0804.5
/ ว 1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557 
       2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0804.5/ว 163 ลงวันที 22 กันยายน 2557
       3.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.4/ว ุ6ุ61 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
       4.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา67 (4) 
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 140 ลําดับ
ที 2)
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โครงการรณรงค์ขับขีปลอดภัยในตําบล จํานวน 15,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์ขับขีปลอดภัยใน
ตําบล เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม ค่า
ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  และรายจ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ รายะเอียด
ตามโครงการที อบต.กําหนด
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 แผนเพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้าที 46 ลําดับที 8)

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 25,000 บาท

 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง ฯ
แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 4,947,900 บาท
งบบุคลากร รวม 4,004,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,004,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,233,100 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล ประจําปีเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบลประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต
. กําหนด ได้แก่ ตําแหน่งนักบริหารงานศึกษา และตําแหน่งนักวิชาการ
ศึกษา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 682,500 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ตามตําแหน่ง
และอัตราที ก.อบต. กําหนด ได้แก่ ตําแหน่ง ครู  โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน12 เดือน จํานวน 1,550,600 บาท
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )
 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-   เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งอํานายการ
ท้องถิน ตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,573,800 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 2
 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักการ
เงินและบัญชี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 257,800
 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ทีปฏิบัติหน้าที
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล โดยคํานวณ
ตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กรมจัดสรรและ อบต
.สมทบ)  จํานวน 992,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ พนักงานจ้างทัวไป ทีปฏิบัติหน้าทีใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงพะไล โดยคํานวณตัง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  จํานวน 324,000 บาท
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 156,000 บาท
  -  จ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2
 อัตรา ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ และตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี โดยคํานวณตังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12
 เดือน จํานวน 48,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจทีปฏิบัติหน้าทีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบล
บึงพะไล โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน (กรมจัดสรรและ อบต
 สมทบ) จํานวน 72,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ค่าครองชีพชัวคราว ให้แก่ พนักงานจ้างทัว
ไป  ทีปฏิบัติหน้าทีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลบึง
พะไล โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน จํานวน 36,000 บาท
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

งบดําเนินงาน รวม 885,500 บาท
ค่าตอบแทน รวม 206,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 125,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่  องค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการ
จัดซือ/จัดจ้างทีได้รับการแต่งตัง  เงินค่าตอบแทน  เจ้าหน้าทีในการเลือก
ตัง  เงินรางวัล  เงินทําขวัญฝ่าอันตรายเป็นครังคราวเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแล
เด็ก ฯลฯ
  -  ตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
    1.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
 กันยายน 2560 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 4,500 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับ
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจํา  และพนักงานจ้าง ครู ผู้ดูแลเด็ก ทีมา
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
  - เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
ทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 35,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล และ
ลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 439,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 233,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือจัดจ้าง  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้าง   เหมา
บุคคลภายนอก  ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทีอยู่ในความรับผิดชอบ อบต.บึงพะไล ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้าปก
เอกสาร  ค่ารับวารสาร  ทําความสะอาดสํานักงาน จ้างเหมารถยนต์  ค่า
จ้างทําของ  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร  ค่าจ้างเหมารักษา  ความ
ปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ  ติดตังไฟฟ้าเพิมเติมภายในสํานัก
งาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาและประชา
สัมพันธ์  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเบียประกัน ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19  มีนาคม 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 156,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง  ค่าเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
ราชการหรืออบรมสัมมนา ของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ครู ครูผู้
ดูแลเด็ก ฯลฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิมเติม

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  12:15:29 หน้า : 23/56



ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น  ยานพาหนะ  เครืองถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ ตู้เย็น  ตู้  โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ เครืองแฟกซ์  เครืองพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี 
    1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
    2.  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลง
วันที 19 มีนาคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
  - รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน 
        วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตังกระดานดํา ทีถูกพืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป ฯลฯ     
        วัสดุสินเปลือง เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป เป๊ก  ฯลฯ   เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 186
 ลําดับที 16)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
  -  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
        วัสดุคงทน  ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า  เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครืองปะจุไฟ ฯลฯ 
        วัสดุสินเปลือง  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
        วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ   เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบ
ต.  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561  
    2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 187
 ลําดับที 17)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
        วัสดุคงทน เช่น หม้อ กระทะ กะละมัง กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้ว
นํา จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระติกนําร้อน กระติกนําแข็ง กระจก
เงา กระทะไฟฟ้า ฯลฯ 
        วัสดุสินเปลือง เช่น  เช่น  ผงซักฟอก สบู่ นํายาดับกลิน แปรง ไม้
กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ นําจืดทีซือจากเอกชน ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบต.
  - เป็นไปตามหนังสือสังการดังนี 
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 187
 ลําดับที 18)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
         วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
          วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลังผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
         วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีตเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซิงบ๊อกซ์ เครือง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่นแบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 เป็นต้น ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน  4  ปี พ.ศ. 2561- 2564  หน้าที 187
 ลําดับที 19)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
  -   เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าสํานักงานทีทําการ อบต. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทัง 5 แห่ง และทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561  
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 57,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 57,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 27,500 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารของทางราชการ ตู้เหล็กแบบ 2
 บาน จํานวน 5 หลัง (ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบ
ประมาณ มกราคม 2561)    
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561–2564 หน้าที 188 ลําดับ
ที 20) 
ค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์ จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะเอนกประสงค์สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 15 ตัว (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจาก
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ที สํานักงานมาตรฐานงบประมาณ) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561–2564 หน้าที 188 ลําดับ
ที 20) 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,339,850 บาท
งบดําเนินงาน รวม 3,295,850 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,338,570 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น นํา
ดืม  ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าของขวัญของรางวัล รายจ่ายอืน ในการจัด
กิจกรรมการแข่งขันสําหรับเด็ก เยาวชน ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการ อบต. กําหนด
   -  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
   1.  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 ม.67 (6) และ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ม.16 (10) และ
มาตรา 17 (27)
    2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.256 –2564 หน้าที 126 ลําดับ
ที 9)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,288,570 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ให้กับ ศพด. ตําบลบึงพะไล จํานวน 5
 ศูนย์ ได้แก่ ศพด.บ้านหนองโคบาล , ศพด.บ้านหนองเต่า-หนอง
โพธิ , ศพด.บ้านหัวบึง-บ้านโนนระเวียง,ศพด.บ้านศาลาหนองขอน
และ ศพด.บ้านหนองบัวกอง จํานวน 180 ราย จํานวน 245 วันทํา
การ เป็นเงิน 882,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดสรรตามจํานวน
เด็ก ให้กับ  ศพด. ตําบลบึงพะไล จํานวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศพด.บ้านหนอง
โคบาล , ศพด.บ้านหนองเต่า-หนองโพธิ ,ศพด.บ้านหัวบึง-บ้านโนนระ
เวียง,ศพด.บ้านศาลาหนองขอน และ ศพด.บ้านหนองบัวกอง จํานวน 180
 รายๆละ 1,700 บาท เป็นเงิน 306,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเล็ก  ศพด. จัด
สรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ขวบ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลบึง
พะไล จํานวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศพด.บ้านหนองโคบาล , ศพด.บ้านหนอง
เต่า-หนองโพธิ ,ศพด.บ้านหัวบึง-บ้านโนนระเวียง,ศพด.บ้านศาลาหนอง
ขอน และ ศพด.บ้านหนองบัวกอง จํานวน 89 ราย เป็นเงิน 100,570
 บาท ดังนี
    1.  ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี
    2.  ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี
    3. ค่าเครืองแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี 
    4.  ค่าจัดกิจกรรมผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี
(ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับ การจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน)
  -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6ุ มิถุนายน 2561
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 125 ลําดับ
ที 6) 
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ค่าวัสดุ รวม 1,957,280 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,957,280 บาท
  -  อาหารเสริม  (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลบึงพะไลจํานวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
โคบาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า-หนองโพธิ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวบึง-บ้านโนนระเวียง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาหนองขอนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง จํานวน 180 ราย (จํานวน 260 วัน
ทําการ) เป็นเงิน 374,400 บาท
  - อาหารเสริม  (นม) โรงเรียน สพฐ. ในเขตตําบลบึงพะไล 
   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตําบลบึงพะไล  อําเภอแก้ง
สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จัดสรรสําหรับเด็กเล็ก,เด็กอนุบาล และ
เด็ก  ป. 1- ป.6 จํานวน 761 ราย จํานวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
บ้านหนองโคบาล, โรงเรียนบ้านโนนระเวียง, โรงเรียนบ้านศาลาหนอง
ขอน, โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย และโรงเรียนบ้านหนอง
เต่า (จํานวน 260 วันทําการ) เป็นเงิน 1,582,880 บาท
  -  เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี 
    1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
    2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
    3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6ุ มิถุนายน 2561
    4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที 126 ลําดับ
ที 8) 

งบเงินอุดหนุน รวม 3,044,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 3,044,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 3,044,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ.) ตําบลบึง
พะไล  อําเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จัดสรรสําหรับเด็ก
เล็ก,เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 จํานวน 761 ราย จํานวน 5
 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโคบาล,โรงเรียนบ้านโนนระ
เวียง, โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน,โรงเรียนบ้านหนองขามน้อยและ
โรงเรียนบ้านหนองเต่า (จํานวน 200 วันทําการ) 
  -  เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี 
   1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 
   3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6ุ มิถุนายน 2561
   4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิ
ถนายน 2561
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 หน้าที 125 ลําดับ
ที 6) 

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  12:15:29 หน้า : 29/56



แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 557,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 257,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 157,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาเมือง ชุมชนท้องถิน ให้เป็นเมืองสะอาด จํานวน 43,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการพัฒนา
เมือง ชุมชนท้องถิน ให้เป็นเมืองสะอาด  เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและ
อุปกรณ์  และรายจ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯรายละเอียดตามโครงการ อบต
.กําหนด 
  -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
   1.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท. 0891.4
 / ว 407 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2559
   2.  เป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที 2) พ.ศ.2560 
   3.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้าที 44 ลําดับที 3) 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก  เช่น ค่าป้าย ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหาร
และอาหารว่าง ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  และรายจ่ายอืนทีจํา
เป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กําหนด 
   -  เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสังการ  ดังนี
  1.  ตามระเบียบ พ.ร.บ.กระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542
  2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 133 ลําดับ
ที 3)
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โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 45,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ  ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น ค่าป้าย ค่าวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด ถุง
มือ เข็ม กระบอกฉีดยา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์ สําลี แอลกอฮอล์ นํายา
ต่างๆ และรายจายอืนทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯ อบต
.กําหนด 
  -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
       1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0810.5 / ว 0120
 ลงวันที 12 มกราคม 2560 
       2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
. 0810.5 / 1745 ลงวันที 31 สิงหาคม 2560 
       3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
. 0810.5 / 1042 ลงวันที 10 เมษายน 2561 
      4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ว 3028  ลง
วันที 6 มิิถุนายน 2561
      5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 133 ลําดับ
ที 4 ) 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดตามฤดูกาล จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคระบาดตามฤดูกาล เช่น ค่าป้าย ค่านําดืม ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  และราย
จ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการ อบต.กําหนด 
  -  เป็นไปตามระเบียบฯ ดังนี
   1.  ตามระเบียบ พ.ร.บ.กระจายอํานาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 
   2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 132 ลําดับ
ที 2 ) 
โครงการสํารวจข้อมูลสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์ จํานวน 9,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นการสํารวจข้อมูลจํานวนสุนัขและแมว ทังทีมีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี โดยให้ทําการสํารวจปีละ 2 ครัง (ครังแรก
ภายในเดือนธันวาคม และครังที 2 ภายในเดือนมิถุนายน ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  -  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
      1.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ ว 2989
 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
      2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
. 0810.5 / ว 2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561 
      3.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ ว 3028
  ลงวันที 6 มิิถุนายน 2561
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมฉบับที 1
 หน้าที 44 ลําดับที 1 ) 
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ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุคงทน เช่น ชุดเครืองมือผ่าตัด ที
วางกรวยแก้ว กระบอกตวง เบ้าหลอม หูฟัง เปลหามคนไข้ คืมถอน
ฟัน เครืองวัดนําฝน ถังเก็บเชือเพลิง เครืองนึง เครืองมือวิทยาศาสตร์ และ
วัสดุสินเปลือง เช่น สําลีและผ้าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ ฟิล์ม
เอกซเรย์ เคมีภัณฑ์ เคมีกําจัดยุง ทรายอะเบทกําจัดลูกนํา วัคซีพิษสุนัข
บ้า ออกซิเจน นํายาต่างๆ เลือด สายยาง ลูกยางหลอดแก้ว ถุงมือ ฯลฯ
(ปรากฎในแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 189 ลําดับที 23 )

งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 300,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายอุดหนุนในการดําเนินโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข รายละเอียดตามโครงการที อบต. กําหนด 
  -  เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
       1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
       2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท. 0808.2/ ว 3028
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมฉบับที 1
 หน้าที 44 ลําดับที 1)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,386,760 บาท
งบบุคลากร รวม 900,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 900,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 858,960 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลของ
กองสวัสดิการสังคม และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด ให้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สวัสดิการสังคม 1 ตําแหน่ง และตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน 2
 ตําแหน่ง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )
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งบดําเนินงาน รวม 485,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง อบต. ที
ได้รับแต่งตังจากตัวแทนชุมชน และคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างทีแต่งตัง
จากพนักงานส่วนตําบล เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
 -  ตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
  1.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
 กันยายน 2560 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างทีมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน
พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ 
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆบุคลากรกรภายนอก เช่น ค่าจ้าง
เหมาสูบนํา สูบสิงปฏิกูล ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าเขียนป้าย ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกัน
ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่าบริหารกําจัดปลวก ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที 19  มีนาคม 2561
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่า
เบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิมเติม

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพตําบลบึงพะไล จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆแก่กลุ่ม
อาชีพตําบลบึงพะไล เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  และรายจ่าย
อืนๆทีจําเป็น รายละเอียดตามโครงการฯที อบต.กําหนด
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 131  ลําดับ
ที 5 )
โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคเกียวกับการมีเพศสัมพันธ์ จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันโรคเกียวกับการมีเพศ
สัมพันธ์เพือให้ประชาชน เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการ
ป้องกันฯ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนๆทีจํา
เป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯที อบต.กําหนด
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 133  ลําดับ
ที 5 )

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือใช้จ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส เพือให้กลุ่มเป้าหมายได้เพิมพูนความรู้ฯ เช่น ค่า
ป้าย ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนๆจําเป็น รายละเอียดตาม
โครงการฯที อบต.กําหนด
     - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 148 ลําดับ
ที 1 )

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 120,000 บาท
  -  เพือใช้จ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
เพือให้ผู้สูงอายุได้เพิมพูนความรู้ทํากิจกรรมร่วมกันแลกเปลียน
ประสบการณ์อยู่รวมกันเกิดความสามัคคีฯ เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ เครือง
เขียนและอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม และรายจ่ายอืนๆจําเป็น รายละเอียดตามโครงการฯที อบต
.กําหนด
    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 132  ลําดับ
ที 6 )
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น  ยานพาหนะ  เครืองถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ ตู้เย็น  ตู้  โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ เครืองแฟกซ์  เครืองพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี 
    1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
    2.  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536   ลง
วันที 19 มีนาคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 65,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
  - รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน 
        วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตังกระดานดํา ทีถูกพืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป ฯลฯ     
        วัสดุสินเปลือง เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป เป๊ก  ฯลฯ   เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27  มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้าที 189
 ลําดับที 24)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
  -  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
        วัสดุคงทน  ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า  เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครืองปะจุไฟ ฯลฯ 
        วัสดุสินเปลือง  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
        วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่  เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
.  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561  
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561- 2564 หน้าที 190
 ลําดับที 25)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
         วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
          วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลังผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
         วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีตเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซิงบ๊อกซ์ เครือง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่นแบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 เป็นต้น ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 190
 ลําดับที 26)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,087,000 บาท
งบบุคลากร รวม 1,376,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,376,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,052,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และ
จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี จํานวน 4 อัตรา ตามตําแหน่งและ
อัตราที ก.อบต.กําหนด ได้แก่ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง นายช่าง
โยธา นายช่างไฟฟ้า และเจ้าพนักงานธุรการ โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 /ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทอํานวยการท้องถิน ตาม
กฎหมาย
ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 /ว 138  ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 252,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัว
ไป
จํานวน 2 อัตรา ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด ให้แก่ 
ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา และคนงานทัวไปโดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 /ว 138  ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงาน
จ้างทัวไปให้แก่ ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา และคนงานทัวไป โดยคํานวณ
ตัง  จ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 /ว 138  ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )
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งบดําเนินงาน รวม 667,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 177,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง อบต.ที   
ได้รับแต่งตังจากตัวแทนชุมชน และคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างทีแต่งตัง   
จากพนักงานส่วนตําบล เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวัลประจําปี ฯลฯ
  -  ตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
    1.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
 กันยายน 2560 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
    2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงาน
นอก
เวลาราชการ ให้กับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้มีสิทธิได้รับตาม  
ระเบียบฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับข้าราชการส่วนท้องถิน
พนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับ
การการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541 และทีแก้ไขเพิม
เติม

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก  ค่า
จ้างออกแบบ รับรองแบบแปลนของงานก่อสร้าง ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเข้า
ปก ค่าจ้างทําของ  ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ  ติดตังไฟฟ้าเพิมเติมภายใน
สํานักงาน  ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์  ค่ากําจัด  สิง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที19   มีนาคม 2561
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จํานวน 60,000 บาท
  -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่า
ธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผู้นําชุม
ชุน ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิมเติม

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพือให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เช่น เครืองถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ เครืองปรับ
อากาศ ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนทีได้รับความเสียหายไฟฟ้าส่อง
สว่าง อาคารสถานที ฯลฯ ทีอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบล
บึงพะไล
  -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวัน
ที 19 มีนาคม 2561

ค่าวัสดุ รวม 210,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
  - รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน 
        วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตังกระดานดํา ทีถูกพืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป ฯลฯ     
        วัสดุสินเปลือง เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไขไม้บรรทัด คลิ
ป เป๊ก  ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27  มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 192 ลําดับ
ที 30)
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
-  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน  
        วัสดุคงทน  ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครืองวัด
กระแสไฟฟ้า  เครืองวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรสําหรับตรวจวงจร
ไฟฟ้า เครืองปะจุไฟ ฯลฯ 
        วัสดุสินเปลือง  เช่น  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ลูกถ้วยสายอากาศ รีซี
สเตอร์ มูฟวิงคอยส์คอนเดนเซอร์ ขาหลอดฟูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ ฯลฯ 
        วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ดอกลําโพง แผงวงจร ผัง
แสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต
.  
- เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561  
   2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248  ลง
วันที 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 192 ลําดับ
ที 31)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน
        วัสดุคงทน เช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ซะ
แลง จอบ สิว เสียม เลือย ขวาน กบใสไม้ เทปวัดระยะ เครืองวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ 
        วัสดุดสินเปลือง เช่น นํามันทาไม้ ทินเนอร์ สี  ปูนซีเมนต์ ทราย อิฐ
หิน อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบือง สังกะสี ตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูน
ขาว ฯลฯ
        วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ท่อ
ต่างๆ ท่อนําบาดาล ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 192 ลําดับ
ที 32)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นรายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คง
ทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน  
         วัสดุคงทน เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 
          วัสดุสินเปลือง เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์
หรือแถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลังผงหมึกสําหรับเครือง
พิมพ์แบเลเซอร์ กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล ฯลฯ 
         วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์
ไดนร์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมน
บอร์ด เมมโมรีซิป คัตซีทฟีตเตอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตซิงบ๊อกซ์ เครือง
กระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครืองอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่างๆ เช่นแบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล
 เป็นต้น ฯลฯ
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 193 ลําดับ
ที 34)

วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
  -  รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน
ถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือ
เปลียนสภาพไปในระยะเวลาอันสัน วัสดุคงทนถาวร  เช่น มิเตอร์
นํา-ไฟฟ้า สมอเรือ  ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊ส หัววาล์วเปิด - ปิด
แก๊ส อุปกรณ์เครืองสูบนํา และวัสดุอืนๆ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 193 ลําดับ
ที 35)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 60,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้ากิจการประปาทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต
.บึงพะไล
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
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งบลงทุน รวม 44,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 44,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร จํานวน 11,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสารแบบ 2 บาน (จัดหา
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ มกราคม 2561) 
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 194 ลําดับ
ที 37)

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
จัดซือเครืองทดสอบหาค่ากําลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทําลาย จํานวน 15,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองทดสอบหาค่ากําลังต้านทานของคอนกรีต
แบบไม่ทําลาย (Rebound Kammer Tester) สําหรับปฏิบัติการในภาค
สนาม (จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ )
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 194 ลําดับ
ที 36)
จัดซือชุดเก็บตัวอย่างคอนกรีต จํานวน 8,000 บาท
   -   เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือแบบหล่อคอนกรีตทรง
เหลียม (เหล็ก) ขนาด15x15x15 ซม. จํานวน 3 ตัว พร้อมเหล็กกระทุ้ง 1
 ด้าม สําหรับเก็บตัวอย่างคอนกรีต เพือนําไปทดสอบหาค่ากําลังอัด (จัดหา
ทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาด เนืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักมาตรฐานงบประมาณ )
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 194 ลําดับ
ที 36)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
สี แบบ Network (18 หน้า/นาที) (ตามเกณฑ์ราคากลางและเป็นลักษณะ
พืนฐาน ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารราคากลางและ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
    1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 194 ลําดับ
ที 38)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 35,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 35,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 35,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําเวทีประชาคมเพือจัดทําแผนชุมชน จํานวน 15,000 บาท
  -  เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําเวทีประชาคมเพือจัดทํา
แผนชุมชน และจัดเก็บข้อมูลพืนฐาน เพือนําข้อมูลไปใช้ในการจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิน เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์  ค่านํา ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครืองดืม และรายจ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการที อบต.กําหนด
   - เป็นไปตามระเบียบฯ และหน้งสือสังการ ดังนี
   1. เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ ว 856 ลงวัน
ที 12 มีนาคม 2553
(ปรากฎในพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที163 ลําดับที 1)
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม ค่าวัสดุ เครืองเขียนและอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนทีจําเป็น ฯลฯ
 รายละเอียดโครงการฯตามทีอบต.กําหนด 
   -  เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
       1. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 0816.5/ว 2726  ลงวันที 4  ธันวาคม  2560
       2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พศ.2557
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 145 ลําดับ
ที 1)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาเพือเสริมสร้างสุขภาพประชาชนและเยาวชน จํานวน 100,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาเพือเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนและเยาวชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึงดําเนินการ
โดย อบต. บึงพะไล เช่น ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล เงินหรือของรางวัล  ค่า
อุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจัด
สถานที  ค่าจ้างเหมาบริการเครืองเสียง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจัดการแข่ง
ขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจําสนาม ค่าตอบแทนกรรมการการ
ตัดสิน และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ  รายละเอียดตามโครงการฯที อบต
.กําหนด และจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบฯ ดังนี
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม
    2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561–2564 หน้าที 130 ลําดับ
ที 1) 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 270,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี จํานวน 40,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุ
รนารี เพือเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอืนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินอืนภายในอําเภอแก้งสนามนาง เช่น ค่าวัสดุ เครือง
เขียนและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาต่างๆ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่านําดืม ค่า
จ้างเหมาจัดขบวนแห่ ค่าจัดสถานที และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการฯที อบต.กําหนด 
     -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบฯ ดังนี
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม
    2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 128 ลําดับ
ที 3)  
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โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 60,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและกิจกรรมแห่
เทียนถวายเทียนพรรษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา ค่าจัดซือเทียนในการหล่อ เครืองสังฆทาน  ค่าถ้วย
รางวัล เงินรางวัล ค่าพาหนะ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าจ้างเหมารถชัก
ลาก ค่าจ้างเหมาจัดทําต้นเทียน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่ารับรองผู้ทีเชิญมา
ร่วมงานประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
 รายละเอียดตามโครงการที อบต.กําหนด  
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบฯ ดังนี
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม
    2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 129 ลําดับ
ที 5)   
โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง จํานวน 100,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2562 ซึงดําเนินการโดย อบต. เช่น  ค่าป้าย ค่าพิธีทาง
ศาสนา เงินหรือค่าของรางวัล  ค่าถ้วยรางวัล ค่าแต่งกายนางงาม ค่าจ้าง
เหมาเวที เครืองเสียง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่า
สมนาคุณกรรมการตัดสิน และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตาม
โครงการที อบต. กําหนด  
    -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบฯ ดังนี
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม
    2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 129 ลําดับ
ที 6) 
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 70,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และรดนําดํา
หัวขอพรผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึงดําเนินการโดย อบ
ต. บึงพะไล เช่น ค่าป้าย ค่ารางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจ้างเหมาเวที เครือง
เสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่า
จัดสถานที รายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการที อบต
.กําหนด  
      -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบฯ ดังนี
    1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 และแก้ไขเพิมเติม
    2.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
    3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564  หน้าที 128 ลําดับ
ที 4)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 6,384,000 บาท
งบลงทุน รวม 6,384,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 6,384,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะระเวียง หมู่ที 12 จํานวน 203,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะระเวียง หมู่
ที 12 สายจากบ้านนายสุนทร ถนอมดํารงศักดิ ไป บ้านนางลําไย สมอ
แข็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 305 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิน ท.1-01 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย
 พิกัด    จุดเริมต้น  N.15.466087     E.102.121086
            จุดสินสุด  N.15.405011       E.102.129092
  -  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา  67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพืมเติมฉบับที 1
 หน้าที  40 ลําดับที 54)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขามน้อย หมู่ที 11 จํานวน 203,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองขาม
น้อย หมู่ที 11  สายจากบ้านนางหนูพรวน แก้วกันยา ไป บ้านนางจัน
ทรา แก้วยอด ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล. ไม่น้อยกว่า 380 ตาราง
เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง ของท้อง
ถิน ท.1-01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย
 พิกัด      จุดเริมต้น   N.15.414787     E.102.155617
              จุดสินสุด    N.15.414891     E.102.155315
  -  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา  67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพืมเติมฉบับที 1
 หน้าที 32 ลําดับที 38 )

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาล หมู่ที 6 จํานวน 205,000 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนอง
โคบาล หมู่ที 6 สายจากบ้านนายเสถียร มูลจันทา ไป บ้านนางปราณี นิรา
ราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพืนที คสล.ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) วาง
ท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.30x1.00 เมตร จํานวน 1 จุด รวม 7.00 ท่อน ราย
ละเอียดตามแบบ มาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน ท.1-01 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย
 พิกัด      จุดเริมต้น  N.15.373281     E.102.132451
              จุดสินสุด   N.15.373299     E.102.132252
  -  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา  67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพืมเติมฉบับที 1
 หน้าที 37 ลําดับที 46)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาลเหนือ หมู่ที 13 จํานวน 204,000 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโคบาล
เหนือ หมู่ที 13 สายจากวัดบ้านหนองโคบาล ไป บ้านห้วยยาง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน
ที คสล.ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิน ท.1-01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย
 พิกัด     จุดเริมต้น  N.15.374848    E.102.133084
                    จุดสินสุด   N.15.37428      E.102.133288
-  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา  67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพืมเติมฉบับที 1
 หน้าที 34 ลําดับที 41)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโพธิ หมู่ที 10 จํานวน 204,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพธิ หมู่
ที 10 สายจากบ้านนายอทิตพงษ์ วงษาสืบ ไป วัดป่าแสนสุข
ช่วงที 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)
ช่วงที 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15
 เมตร (ไหล่ทางลงลูกรังเกลียปรับ ข้างละ 0.50 เมตร)
หรือมีพืนที คสล. รวมทังสองช่วงไม่น้อยกว่า 370 ตารางเมตร ราย
ละเอียดตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิน ท.1-01 พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย
 พิกัด      จุดเริมต้น   N.15.419003  E.102.143805
                     จุดสินสุด    N.15.411020  E.102.144026
  -  พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 มาตรา  67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 97 ลําดับ
ที 30)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที 7 จํานวน 203,000 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่
ที 7สายจากวัดบ้านห้วยยาง ไป บ้านนายบุญร่วม เติมศักดิ ขนาดผิวจราจร
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนที คสล.ไม่
น้อยกว่า 372 ตารางเมตร (ไหล่ทางลงลูกรังเกลียปรับแต่ง กว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร) รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน งานก่อสร้างของท้องถิน ท
.1-01 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย
 พิกัด 
                จุดเริมต้น   N.15.374580   E.102.132052
                จุดสินสุด   N.15.374616   E.102.130036
  -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แลัะแก้ไขเพิมเติม มาตรา  66 , 67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพืมเติมฉบับที 1
 หน้าที 25 ลําดับที 25)
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โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม บ้านโนนระเวียง หมู่ที 2 จํานวน 270,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียม คสล. บ้านโนนระเวียง หมู่ที 2
 ถนนลูกรังจุดข้ามลําห้วยยาง(บริเวณศาลเจ้าแม่ทอง
ย้อย) ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 6.00 เมตร จํานวน 2 ช่อง (ตามแบบ
มาตรฐาน งานทางสําหรับ อปท.(ท่อลอดเหลียม) ทถ-5-203 กรมทาง
หลวงชนบท) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย
 พิกัดจุดทีตังโครงการ N.15.394349     E.102.113016
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แลัะแก้ไขเพิมเติม มาตรา  66 , 67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพืมเติมฉบับที 1
 หน้าที 42 ลําดับที 5)

โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสต์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC 
CONCRETE) สายบ้านศาลาหนองขอน-บ้านหนองเต่า

จํานวน 4,300,000 บาท

   -  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก
คอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE)สายบ้านศาลาหนองขอน-บ้าน
หนองเต่า ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนา 0.04
 เมตร หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร วางท่อ คสล
. ศก. 0.60 เมตร จํานวน 2 แถว รวม 20 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย (รายละเอียดแบบมาตรฐาน งานทางสํา
หรับ อปท.ทถ-2-303 กรมทางหลวงชนบท)
 จุดเริมต้น กม.  0+000 (ประตูทางเข้าหมู่บ้านศาลาหนองขอน)
   พิกัด N.15.404983    E.102.177140
 จุดสินสุด กม.  1+050 (ทางแยกไปหมู่บ้านหนองขามน้อย)
   พิกัด N.15.405228  E.102.163425
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แลัะแก้ไขเพิมเติม มาตรา  66 , 67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพืมเติมฉบับที 1
 หน้าที 40 ลําดับที 52)

โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวกอง หมู่ที 3 จํานวน 122,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว
กอง หมู่ที 3โดยทําการเปลียนหลังคาอาคารเรียนและโรงอาหารหรือมี
พืนทีหลังคารวมไม่น้อยกว่า 419 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย
   พิกัด   N.15.402128             E.102.124818
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แลัะแก้ไขเพิมเติม มาตรา  66 , 67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 125 ลําดับ
ที 2)
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โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพะไล หมู่ที 4 จํานวน 210,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านพะไล หมู่ที 4 สายไปวัดป่า
แก้วมณี โดยทําการเสริมลูกรังพร้อมบดทับแน่น ขนาดผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบมาตรฐาน งานทางสําหรับ อปท
. ทถ-7-101 กรมทางหลวงชนบท) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย
 พิกัด      จุดเริมต้น   N.15.404638    E.102.111723
                     จุดสินสุด   N.15.417020    E.102.1120770
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แลัะแก้ไขเพิมเติม มาตรา  66 , 67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพืมเติมฉบับที 1
 หน้าที 40 ลําดับที 53)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวกอง หมู่ที 3 จํานวน 210,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองบัวกอง หมู่ที 3 สายวัด
ป่าสันติสุข (บ้านหนองบัวกอง) ไปวัดป่าหนองแดง (บ้านหนองโคบาล
เหนือ) โดยทําการเสริมลูกรังพร้อมบดทับแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า 400 ลูกบาศก์เมตร(ตามแบบมาตรฐาน งานทางสําหรับ อปท. ทถ-7-
101 กรมทางหลวงชนบท) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จํานวน 1.00 ป้าย
 พิกัด      จุดเริมต้น N.15.3683    E.102.124946
                     จุดสินสุด N.15.391206    E.102.125681
   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 แลัะแก้ไขเพิมเติม มาตรา  66 , 67 (1)
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 เพืมเติมฉบับที1
 หน้าที 31 ลําดับที 32)

เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) จํานวน 50,000 บาท
    -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK ) ตาม
จํานวนเงินทีคํานวณและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้าง
  -  เป็นไปตามหนังสือสํานักงบประมาณ ที นร 0407/ ว 150 24
 สิงหาคม 2544

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 487,000 บาท
งบบุคลากร รวม 268,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 268,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 106,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเดือน ให้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลของ
กองส่งเสริมการเกษตร และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด ให้แก่ ตําแหน่งผู้อํานวยการส่งเสริม
การเกษตร ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ประเภทอํานวยการท้องถิน   ตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง จํานวน 1 อัตรา โดย
คํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
 (หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไปของกองการเกษตร  ตาม
ตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด ให้แก่ ตําแหน่งคนงานทัว
ไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138  ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างทัวไปของกองการ
เกษตร  ตามตําแหน่งและอัตราที ก.อบต.กําหนด ให้แก่ ตําแหน่งคนงาน
ทัวไป จํานวน 1 อัตรา โดยคํานวณตังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถินว่าด้วย หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน 
(หนังสือสํานักงาน กจ.กท.ก.อบต.ที มท 0809.2 / ว 138 ลงวันที 30
 ธันวาคม 2558 )

งบดําเนินงาน รวม 219,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 26,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือ/จัดจ้าง อบต. ที
ได้รับแต่งตังจากตัวแทนชุมชน และคณะกรรมการจัดซือจัดจ้างทีแต่งตัง
จากพนักงานส่วนตําบล เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ 
-  ตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
  1.  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนทีสุด กค 0402.5/ว156 ลว 19
 กันยายน 2560 เรืองหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงาน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอก
เวลา และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 
   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน  ตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2559

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  12:15:29 หน้า : 50/56



ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/เช่าซือบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างทีมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบฯ 

ค่าใช้สอย รวม 172,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 3,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาบุคคลภาย
นอก เช่น  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร ค่าจ้างทําของ ค่าจ้างแบกหาม
สัมภาระ ค่าเขียนป้าย ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือเข้าปกหนังสือ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบียประกันค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
บริหารกําจัดปลวก ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวัน
ที19   มีนาคม 2561

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

จํานวน 8,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชการอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง เช่น ค่า
เบียเลียง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่างๆ ใน
การเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอืนๆในการฝึกอบรมและ
สัมมนา ฯลฯ  
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555  และแก้ไขเพิมเติม

โครงการกิจกรรมเนืองในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ จํานวน 20,000 บาท
 -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกิจกรรมเนืองในวันรักต้นไม้
ประจําปีของชาติ โดยเป็นการบํารุงรักษาต้นไม้ ในพืนทีทีได้ดําเนินการ
ปลูกในเขตพืนที เช่น ค่าป้าย ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆที
จําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯที อบต.กําหนด 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี พ.ศ. 2561-2564  (เพิมเติมฉบับ
ที 1 หน้าที 43 ลําดับที 2)

โครงการคลองสวยนําใส คนไทย มีความสุข จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการคลองสวยนําใส คน
ไทย มีความสุข  กิจกรรมกําจัดผักตบชวาวัชพืชในแหล่งนําตําบลบึง
พะไล เช่น ค่าป้าย ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ
 รายละเอียดตามโครงการฯที อบต.กําหนด 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที 157
 ลําดับที 3)
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โครงการท้องถินไทย รวมใจภักดิ รักษ์พืนทีสีเขียวฯ จํานวน 25,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพิมพืนทีสีเขียวในการปลูก
ต้นไม้สองข้างถนน สถานทีราชการทีสาธารณะเพือปรับปรุงระบบ
นิเวศวิทยา แหล่งนํา และปรับปรุงระบบสิงแวดล้อมภูมิทัศน์ปรับปรุงภูมิ
ทัศภายในสํานักงาน เช่น ค่าป้าย ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่าย
อืนๆทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯที อบต.กําหนด 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
 (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4  ปี พ.ศ. 2561-2564  หน้าที 156
 ลําดับที 2)

โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี จํานวน 20,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800
  ล้านกล้า  80 พรรษามหาราชินี รายละเอียดตามโครงการ อบต.บึง
พะไล  เช่น ค่าป้าย ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆทีจํา
เป็น ฯลฯ รายละเอียดตามโครงการฯที อบต.กําหนด 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้าที 56 ลําดับ
ที 3)

โครงการรักษ์นํา รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน จํานวน 20,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักษ์นํา รักษ์ป่า รักษา
แผ่นดิน เป็นการอนุรักษ์ดิน และแหล่งนํา ตามแนวพระราชดําริ  เช่น ค่า
ป้าย ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ รายละเอียด
ตามโครงการฯที อบต.กําหนด 
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้ที 156 ลําดับ
ที 4)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จํานวน 50,000 บาท

  -  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ เช่น การสํารวจรวบรวม
พันธุกรรมพืชทีมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์ การจัดทําระบบข้อมูลพันธุกรรม
พืช  ค่าป้าย ค่านําดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอืนๆทีจําเป็น ฯลฯ ราย
ละเอียดตามโครงการฯที อบต.กําหนด 
  -  เป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสังการ ดังนี
     1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
     2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
     3. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 146 ลงวันที 26 มกราคม 2558
(ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้าที 149 ลําดับ
ที 1)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 6,000 บาท
  -  เพือจ่ายค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุง
รักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมา
ทังค่าสิงของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย รายจ่ายเพือจัดหาสิงของ
ทีใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ เช่น  ยานพาหนะ  เครืองถ่ายเอกสาร  คอมพิวเตอร์  เครืองปรับ
อากาศ ตู้เย็น  ตู้  โต๊ะ เก้าอี เครืองพิมพ์ เครืองแฟกซ์  เครืองพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี 
    1.  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
    2.  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการซ่อมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ 
  - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536   ลง
วันที 19 มีนาคม  2561

ค่าวัสดุ รวม 21,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สินเปลือง หมดไป หรือเปลียนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสัน 
        วัสดุคงทน เช่น หนังสือ เครืองคิดเลขขนาดเล็ก เครืองเจาะกระดาษ
ขนาดเล็ก ทีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอี
พลาสติก แปลงลบกระดานดํา ตรายาง ขาตังกระดานดํา ทีถูกพืน ตะแกรง
วางเอกสาร เครืองตัดโฟม เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนที พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายชือสํานักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ นาฬิกาตังหรือแขวน พระพุทธรูป ฯลฯ     
        วัสดุสินเปลือง เช่น  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ นํายาลบคํา
ผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก นําหมึก
ปรินท์ เทป พี วี ซี แบบใส นํายาลบกระดาษไข กระดาษไข ไม้บรรทัด คลิ
ป เป๊ก  ฯลฯ   เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี 
     1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที 9
 มิถุนายน 2558
     2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27  มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 195 ลําดับ
ที 40)
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วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร วัสดุคงทน เคียว สปริงเกลอร์ จอบ
หมุน จานพรวน ผานไถกระทะ คราดซีพรวนดินระหว่างแถว ฯลฯ วัสดุสิน
เปลือง ปุ๋ย ยาป้องกันและกําจัดศัตรูและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์และ
สัตว์ พันธ์สัตว์ปีกและสัตว์นํา นําเชือพันธ์สัตว์ วัสดุเพาะชํา อุปกรณ์ใน
การขยายพันธ์พืช เช่นใบมีด เชือก ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก หน้ากากป้องกัน
แก๊สพิษ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี 
    1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม 2561
    2.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27  มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 195 ลําดับ
ที 41)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
   -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทนแต่ตามปกติมี
อยู่ รายละเอียดวัสดุคงทน สิงของทีมีลักษณะโดยสภาพคงทน
ถาวร  เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ รายละเอียดวัสดุสินเปลือง สิง
ของทีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน  สินเปลือง  หมดไป  หรือเปลียนสภาพไปในระยะเวลาอัน
สัน  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
 เทปบันทึกข้อมูล ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ สาย
เคเบิล  กระดาษต่อเนือง ฯลฯ และสิงของทีใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบหรือ
อะไหล่สําหรับการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้คืนสภาพดัง
เดิม เช่น หน่วยประมวลผล ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมไดร์ฟ แผ่นกรองแสง แผง
แป้นอักขระ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เครืองอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ ฯลฯ  เพือใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต.  
   -  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสังการ  ดังนี  
       1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท 0808.2/ว 1536  ลงวันที 19
 มีนาคม  2561  
      2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0808.2/ว 1248
  ลงวันที 27 มิถุนายน 2559
(ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิน 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 195 ลําดับ
ที 42)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 18,177,200 บาท
งบกลาง รวม 18,177,200 บาท
งบกลาง รวม 18,177,200 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 180,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามกฎกระทรวงนาย
จ้างและผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 อัตราฝ่ายละร้อยละ 5 ของค่าจ้างของ
ผู้ประกันตน ฯลฯ
  -  เป็นไปตามหนังสือและระเบียบฯ ดังนี
     1. หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.และ ก.อบต.ด่วนทีสุด ที มท. 0809.5 / ว
 9 ลงวันที 22 มกราคม 2557
     2. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
     3. หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5
/ ว 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 13,396,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ทีมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถินฯ 
  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบฯ
    - ตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2560 
    -  ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553)

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 3,504,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพคนพิการ ทีมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินฯ
  - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
เบียความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 36,000 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ทีแพทย์ได้รับและทําการวินิจฉัย
แล้ว ทีมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถินฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2548 ข้อ 16 และ
ข้อ 17
   -  ตามภารกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. กําหนดขันตอนกระจาย
อํานาจ พ.ศ. 2542 การดําเนินงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2548

สํารองจ่าย จํานวน 600,000 บาท
  -  เพือใช้ในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหา อุกทภัย นําป่า
ไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่าและ
หมอกควันและโรคติดต่อ ฯลฯ
  -  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
     1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560 
     2.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว 3028 ลง
วันที 6 มิถุนายน 2561 
     3.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ2537
 และ แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (4)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยยึดหลักประชาชน
ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน สมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1
 ส่วน 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0891.4/ ว
 2502 ลงวันที 20 สิงหาคม 2553
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เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือท้องที จํานวน 180,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนทีตําบลบึงพะไล (สปสช.) ตามคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ เรืองการกําหนดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล ขนาดกลางอัตราไม่ตํากว่า ร้อยละ 40 ของรายรับที สปสช.แห่งชาติ
อุดหนุนให้ กองทุน สปสช.ของ อปท. 
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ ดังนี 
   1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
.0891.3 / ว 2199 ลงวันที 10 พฤศจิกายน 2552
   2.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน  ที มท.0891.3 / ว
 1514 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2554 เรืองการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษ เช่น เงินค่าทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง เงิน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนืองจากการช่วยเหลือราชการฯ เงินทดแทนกรณี
พนักงานประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย เนืองจากการทํางานให้
ราชการ และค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด ฯลฯ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 241,200 บาท
  -  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กทบ.) ในอัตราร้อยละ 1 ของจากประมาณการรายรับตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีโดยไม่นํารายรับประเภท พันธบัตร เงินกู้ เงิน
ทีมีผู้อุทิศให้และเงินอุดหนุนมารวมคํานวณ 
  -  ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการ ดังนี
     1.ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2500 และทีแก้ไขเพิมเติม
     2.  ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน ที มท 0808.5 / ว 29 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 และหนังสือสํานัก
งานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว 30
 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือท้อง
ที

180,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 180,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 13,396,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

241,200

สํารองจ่าย 600,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,504,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 108,000 252,000

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 12,000 30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

เงินช่วยพิเศษ 10,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

เงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถินหรือท้อง
ที

180,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 36,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 180,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 13,396,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

241,200

สํารองจ่าย 600,000

เบียยังชีพคนพิการ 3,504,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,750,400 2,750,400

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,573,800 1,563,288 3,497,088

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 90,000 90,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 156,000 267,500 465,500
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 106,000 1,052,000 858,960

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 30,000 29,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

20,000 100,000 80,000

ค่าเช่าบ้าน 5,000 42,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 1,000 5,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 3,000 100,000 10,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ
รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตังและการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

8,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

60,000 50,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 2,233,100 4,901,782 9,151,842

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 215,000 215,000

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 294,000 462,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 35,000 65,000 159,800

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

125,000 76,000 400,000 801,000

ค่าเช่าบ้าน 42,000 300,000 425,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 4,500 8,000 23,500

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 233,000 290,000 636,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 20,000 20,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าของรางวัล หรือเงิน
รางวัล 6,000 6,000

ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตังและการประชา
สัมพันธ์ การรณรงค์

600,000 600,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการใน
ราชการอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร

8,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร

156,000 10,000 370,000 646,000

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคลัง

100,000 100,000

ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา

2,000 2,000

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  12:16:23 หน้า : 4/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมเนือง
ในวันรักต้นไม้
ประจําปีของชาติ

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เพือเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนและเยาวชน

100,000

โครงการคลองสวยนํา
ใส คนไทย มีความสุข 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

โครงการจัดตังศูนย์ปฎิ
บัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (สถานทีกลาง) 
 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบึงพะไล
โครงการจัดทําเวที
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนชุมชน

15,000

โครงการฉลองวันแห่ง
ชัยชนะท้าวสุรนารี 40,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

โครงการดอกจานบาน

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียวฯ

25,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ สร้างความ
สุขอย่างยังยืน
โครงการประชา
อาสาปลูกป่า 800 
ล้านกล้า 80 พรรษา
มหาราชินี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการกิจกรรมเนือง
ในวันรักต้นไม้
ประจําปีของชาติ

20,000

โครงการแข่งขันกีฬา
เพือเสริมสร้างสุขภาพ
ประชาชนและเยาวชน

100,000

โครงการคลองสวยนํา
ใส คนไทย มีความสุข 20,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 50,000 50,000

โครงการจัดตังศูนย์ปฎิ
บัติการร่วมในการช่วย
เหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน (สถานทีกลาง) 
 องค์การบริหารส่วน
ตําบลบึงพะไล

100,000 100,000

โครงการจัดทําเวที
ประชาคมเพือจัดทํา
แผนชุมชน

15,000

โครงการฉลองวันแห่ง
ชัยชนะท้าวสุรนารี 40,000

โครงการซักซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

15,000 15,000

โครงการดอกจานบาน 20,000 20,000

โครงการท้องถินไทย 
รวมใจภักดิ รักษ์พืนที
สีเขียวฯ

25,000

โครงการปกป้อง
สถาบันสําคัญของชาติ 20,000 20,000

โครงการปรองดอง
สมานฉันท์ สร้างความ
สุขอย่างยังยืน

15,000 15,000

โครงการประชา
อาสาปลูกป่า 800 
ล้านกล้า 80 พรรษา
มหาราชินี

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพตําบลบึงพะไล 30,000

โครงการพัฒนาเมือง 
ชุมชนท้องถิน ให้เป็น
เมืองสะอาด

43,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิน

โครงการรณรงค์ขับขี
ปลอดภัยในตําบล
โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 45,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคระบาดตาม
ฤดูกาล

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชัน
โครงการรักษ์นํา รักษ์
ป่า รักษาแผ่นดิน 20,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย

โครงการส่งเสริมความ
รู้ป้องกันโรคเกียวกับ
การมีเพศสัมพันธ์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 15,000 15,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ

20,000 20,000

โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพตําบลบึงพะไล 30,000

โครงการพัฒนาเมือง 
ชุมชนท้องถิน ให้เป็น
เมืองสะอาด

43,000

โครงการเพิม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท้องถิน

300,000 300,000

โครงการรณรงค์ขับขี
ปลอดภัยในตําบล 15,000 15,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 45,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคระบาดตาม
ฤดูกาล

30,000

โครงการรณรงค์
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชัน

15,000 15,000

โครงการรักษ์นํา รักษ์
ป่า รักษาแผ่นดิน 20,000

โครงการวันท้องถิน
ไทย 15,000 15,000

โครงการส่งเสริมความ
รู้ป้องกันโรคเกียวกับ
การมีเพศสัมพันธ์

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สําหรับผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ

120,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์

9,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา 60,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และรดนําดําหัวผู้สูง
อายุ

70,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการอบรม
กฎหมายเบืองต้นให้แก่
ประชาชน
โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

วันทีพิมพ์ : 28/9/2561  12:16:23 หน้า : 9/18



แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สําหรับผู้พิการ/ผู้ด้อย
โอกาส

30,000

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุ

120,000

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1,288,570 1,288,570

โครงการสํารวจข้อมูล
สัตว์และขึนทะเบียน
สัตว์

9,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีเข้าพรรษา 60,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 100,000

โครงการสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต์
และรดนําดําหัวผู้สูง
อายุ

70,000

โครงการอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

50,000

โครงการอบรม
กฎหมายเบืองต้นให้แก่
ประชาชน

15,000 15,000

โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม ผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

15,000 15,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งาน ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพคณะ
กรรมการจัดซือ-จัดจ้าง

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 6,000 60,000 10,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 30,000 40,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000 5,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม)

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 6,000 30,000 20,000

วัสดุอืน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม

ค่านําประปา ค่านําบาดาล

ค่าไฟฟ้า 60,000

ค่าบริการไปรษณีย์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งาน ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงาน
จ้าง

15,000 15,000

โครงการอบรมเพิม
ศักยภาพคณะ
กรรมการจัดซือ-จัดจ้าง

15,000 15,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 270,000 396,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100,000 100,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 50,000 90,000 215,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 30,000 145,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 250,000 250,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 25,000 25,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 60,000 70,000 130,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 100,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,957,280 1,957,280

วัสดุการเกษตร 10,000

วัสดุก่อสร้าง 20,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000 10,000

วัสดุสํานักงาน 70,000 130,000 256,000

วัสดุอืน 30,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 100,000 100,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 10,000 10,000

ค่าไฟฟ้า 50,000 360,000 470,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 30,000 30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศแบบแยกส่วน

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 11,000

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน
ค่าจัดซือโต๊ะเอนก
ประสงค์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 10,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองทดสอบหา
ค่ากําลังต้านทานของ
คอนกรีตแบบไม่
ทําลาย

15,000

จัดซือชุดเก็บตัวอย่าง
คอนกรีต 8,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครืองตัดหญ้าแบบ
ล้อจักรยาน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบะระเวียง หมู่ที 
12

203,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขามน้อย 
หมู่ที 11

203,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโคบาล หมู่ที 
6

205,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000 20,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเครืองปรับ
อากาศแบบแยกส่วน 30,600 30,600

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร 27,500 10,000 48,500

ค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร
แบบ 2 บาน 12,000 12,000

ค่าจัดซือโต๊ะเอนก
ประสงค์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 10,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซือเครืองทดสอบหา
ค่ากําลังต้านทานของ
คอนกรีตแบบไม่
ทําลาย

15,000

จัดซือชุดเก็บตัวอย่าง
คอนกรีต 8,000

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าเครืองตัดหญ้าแบบ
ล้อจักรยาน 12,000 12,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบะระเวียง หมู่ที 
12

203,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองขามน้อย 
หมู่ที 11

203,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโคบาล หมู่ที 
6

205,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโคบาลเหนือ 
หมู่ที 13

204,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโพธิ หมู่ที 
10

204,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยยาง หมู่ที 7

203,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียม บ้านโนน
ระเวียง หมู่ที 2

270,000

โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต 
(ASPHALTIC 
CONCRETE) สาย
บ้านศาลาหนอง
ขอน-บ้านหนองเต่า

4,300,000

โครงการซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองบัวกอง 
หมู่ที 3

122,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านพะไล หมู่ที 
4

210,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านหนองบัว
กอง หมู่ที 3

210,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนกิจการทีเป็น
สาธารณประโยชน์
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโคบาลเหนือ 
หมู่ที 13

204,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโพธิ หมู่ที 
10

204,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยยาง หมู่ที 7

203,000

โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลียม บ้านโนน
ระเวียง หมู่ที 2

270,000

โครงการก่อสร้างผิว
จราจรแอสฟัสต์ติก
คอนกรีต 
(ASPHALTIC 
CONCRETE) สาย
บ้านศาลาหนอง
ขอน-บ้านหนองเต่า

4,300,000

โครงการซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองบัวกอง 
หมู่ที 3

122,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านพะไล หมู่ที 
4

210,000

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง บ้านหนองบัว
กอง หมู่ที 3

210,000

เงินชดเชยค่างานก่อ
สร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า k)

50,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

ค่าจ้างทีปรึกษาเพือ
ศึกษา วิจัย ประเมินผล
หรือพัฒนาระบบต่างๆ

25,000 25,000

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

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน 
ประจําปีงบประมาณ 
2562
โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน

รวม 18,177,200 487,000 6,384,000 370,000 35,000 2,087,000 1,386,760 557,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานการศึกษา แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข 300,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

โครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิน 
ประจําปีงบประมาณ 
2562

20,000 20,000

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 3,044,000 3,044,000

รวม 11,287,750 161,000 15,067,290 56,000,000
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