
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก
อําเภอ เจริญศิลป์   จังหวัดสกลนคร

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 31,550,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,129,660 บาท
งบบุคลากร รวม 4,830,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,139,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 20,400 บาท
      จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  244,800  บาท
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 11,220 บาท
      จํานวน 12 เดือน (จํานวน 2 คน) เป็นเงิน  269,280  บาท          
      ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
      งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท
      จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 880 บาท
      จํานวน  12  เดือน  (จํานวน  2  คน) เป็นเงิน  21,120  บาท
      ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
      งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 1,750 บาท
      จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล อัตราเดือนละ 880 บาท
      จํานวน 12 เดือน  (จํานวน 2 คน) เป็นเงิน  21,120  บาท
      ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
      งานบริหารทัวไป (00111)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายก อบต. อัตราเดือนละ  
7,200 บาท จํานวน  12  เดือน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,454,400 บาท
1. เงินค่าตอบแทนประธานสภา อบต. ทุ่งแก จํานวน   134,640   บาท   
 
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทุ่งแก 
    อัตราเดือนละ  11,220 บาท จํานวน  12 เดือน
2. เงินค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. ทุ่งแก  จํานวน  110,160
  บาท    
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
    ตําบลทุ่งแก  อัตราเดือนละ  9,180 บาท จํานวน  12 เดือน     
3. เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. ทุ่งแก  จํานวน  1,123,200   บาท   
 
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่ง
แก  
    จํานวน  13  คน  อัตราเดือนละ  7,200 บาท จํานวน  12 เดือน 
4. เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. ทุ่งแก  จํานวน   86,400   บาท   
 
    เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
    ตําบลทุ่งแก  อัตราเดือนละ  7,200 บาท จํานวน  12 เดือน
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
    งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,691,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,012,640 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินทีปรับเพิม
ตามคุณวุฒิการศึกษา  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  6  อัตรา  ดังนี
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     จํานวน  1  อัตรา
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน  1  อัตรา
(3) หัวหน้าสํานักปลัด      จํานวน  1  อัตรา
(4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  จํานวน  1  อัตรา
(5) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    จํานวน  1  อัตรา
(6) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      จํานวน  1  อัตรา
      (ตําแหน่งว่าง)
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
ลงวันที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
(ตําแหน่งว่าง) จํานวน  1  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 168,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบลและหัวหน้าสํานักปลัด จํานวน 3 ตําแหน่ง  
ตามระเบียบทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน        
บริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 381,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีบันทึก
ข้อมูล  ตําแหน่ง  นักการ–ภารโรง และตําแหน่ง พนักงานขับรถ
ยนต์ จํานวน 3 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตําแหน่ง  นักการ–ภารโรง และตําแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  
จํานวน 2  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
ตามระเบียบทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

งบดําเนินงาน รวม 2,060,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 257,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืน  สําหรับพนักงานส่วนท้องถินเป็น
กรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) จากผลคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ
ของงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ  เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืน
เป็นกรณีพิเศษ  อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้อง
ถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557 ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัว
ไป (00111)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ให้แก่พนักงาน
และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ทีมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว
 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าใช้สอย รวม 1,173,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 505,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น
1. ค่าวารสารท้องถินและวารสารอืน   จํานวน   5,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าวารสารท้องถิน หนังสือวารสารอืน ๆ เช่น  หนังสือ
พิมพ์ 
    วารสารรายปักษ์ วารสารรายเดือน เป็นต้น    
2. ค่าจ้างเหมาบริการทัวไป  จํานวน   300,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงาน 
    ค่าแปลเอกสาร ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ  
    ค่าล้างฟิล์มอัดขยายภาพ  ค่าทําความสะอาด  อาคารสํานักงาน  
    ค่าดูแลบํารุงรักษาต้นไม้  ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ค่าบริการ
    กําจัดปลวก ค่าบริการฉีดนํายาเคมีป้องกันไข้เลือดออก  และค่าจ้าง
เหมา 
    บริการอืนทีเกียวข้อง 
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จํานวน  200,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงาน/พนักงานจ้าง
    และคณะผู้บริหาร    
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
    งานบริหารทัวไป (00111)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  เป็นเงิน  10,000
   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครืองดืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร
    ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องในการเลียงต้อนรับ  รวมทังค่าบริการและ
    ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลทีมานิเทศงาน
    ตรวจงานหรือเยียมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน       
2. ค่ารับรองในการประชุมสภาท้องถิน เป็นเงิน  30,000  บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  เช่น  ค่าอาหาร  
     ค่าเครืองดืมต่าง ๆ 
     ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
     งานบริหารทัวไป (00111)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล  หรือเงินรางวัลในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามความจําเป็นและความเหมาะสม  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏใน    แผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัว
ไป (00111)

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 145 ลําดับที 13  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการทํางานให้แก่คณะผู้
บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่งแก

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพในการทํา
งานให้แก่คณะผู้บริหาร/พนักงาน/พนักงานจ้างและสมาชิกสภา อบต.ทุ่ง
แก
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 154 ลําดับที 1
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายใกล้ตัวให้แก่
ประชาชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกียวกับกฎหมายใกล้
ตัวให้แก่ประชาชน  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) หน้า 162 ลําดับที 23  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ  เช่น  วันปิยมหาราช,
วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ,12 สิงหามหาราชินี  เป็นต้น  เป็นไปตามแผน
พัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 157 ลําดับที 9
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการชุมชนปลอดขยะ  ประจําปีงบ
ประมาณ 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการชุมชนปลอด
ขยะ  ประจําปีงบประมาณ  2562  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปีเพิมเติม
ฉบับที 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 19 ลําดับที 1  ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  ปัญหาอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรการ  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น  เทศกาลปี
ใหม่  เทศกาลสงกรานต์  เป็นต้น  
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0804.5/ว
 1634 
    ลงวันที 22 กันยายน 2557
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.4/ว
 661 
    ลงวันที 9 มีนาคม 2561
3. เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 148 ลําดับที 4
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน/พนักงาน
จ้างและคณะผู้บริหาร เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักภายใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารทัวไป (00110)  งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
และอุปกรณ์อืน ๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 157 ลําดับที 9 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไป/เลือกตังซ่อม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังทัวไปหรือเลือกตังซ่อม
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า  157  ลําดับที  8
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)
ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  และพวงมาลา จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  สําหรับพิธีการวันสําคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสทีจําเป็นและ
สําคัญ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วัสดุ ครุภัณฑ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เครืองถ่ายเอกสาร  เครือง
คอมพิวเตอร์  
รถจักรยานยนต์  รถยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  และทรัพย์สินอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง          
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  
เครืองเขียน    แบบพิมพ์  เครืองคํานวณเลข  นาฬิกา  กระดาน
ไวท์บอร์ด  
ผ้าม่าน  มู่ลี  ม่านปรับแสง ธง  ธงตราสัญลักษณ์ และวัสดุอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุทีใช้ทําความ
สะอาด เช่น จาน  ชาม  แก้ว  ช้อน  ไม้กวาด  ผงซักฟอก ไม้ถูพืน  นํายา
ล้างห้องนํา  สบู่  กระดาษชําระ และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00111)        

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  
รถจักรยานยนต์  รถบรรทุกนําขององค์การบริหารส่วนตําบลและวัสดุ
อืน ๆ 
ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น นํามันเบนซิน  ดีเซล  
นํามันเครือง  เป็นต้น สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  
รถบรรทุกนําขององค์การบริหารส่วนตําบลและวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกสําหรับเครืองพิมพ์  และค่าจัดซือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเครืองดับเพลิง เช่น  ถังดับเพลิง  นํายาเคมีดับ
เพลิง  ลูกบอลดับเพลิง  เป็นต้น  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนําสะอาดสําหรับผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชน  
และผู้มาติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 280,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการ อบต. ทุ่งแก  อาคาร และสิงปลูก
สร้างอืนทีอยู่ในการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการ อบต. ทุ่งแก  อาคาร
และสิงปลูกสร้างอืนทีอยู่ในการควบคุมขององค์การบริหารส่วนตําบล
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ประจําทีทําการ อบต. ทุ่งแก 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร
และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00111)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 95,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  สําหรับอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง  ค่าจัดทําเว็บไซด์  ค่าโดเมนเนม  ค่าเช่าพืนทีบริการอินเตอร์
เน็ต
ค่าบริการปรับปรุงและสํารองข้อมูล  รวมถึงบริการอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)      

งบลงทุน รวม 814,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 814,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน 814,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน  1  คัน  
(รายละเอียดตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561) 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 155 ลําดับที 3
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน
ค่าจ้างทีปรึกษาเพือศึกษา วิจัย  ประเมินผล  หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่
เพือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อสร้าง

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างทีปรึกษา  เพือศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนา
ระบบต่าง ๆ ซึงมิใช่เพือการจัดหา  หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ทีดินและสิงก่อ
สร้าง
ในการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)

งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 400,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน จํานวน 400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขาสว่างแดนดิน    
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในตําบล  เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือ
สังการ  ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วน 
    ท้องถิน พ.ศ. 2559
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที 24 
    มิถุนายน 2559
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 1791 ลงวัน
ที 3 
    เมษายน 2560
4. เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 174 ลําดับที 1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00111)
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งานบริหารงานคลัง รวม 2,140,500 บาท
งบบุคลากร รวม 1,619,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,619,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,387,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิ
การศึกษา  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  5  อัตรา  ดังนี
(1) ผู้อํานวยการกองคลัง           จํานวน  1  อัตรา
(2) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       จํานวน  1  อัตรา
(3) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน        จํานวน  1  อัตรา
(4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน               จํานวน  1  อัตรา 
(5) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (ตําแหน่งว่าง)      จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว 138
ลงวันที 30 ธันวาคม  2558 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00113)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  (ตําแหน่งว่าง)  จํานวน 1 อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00113)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน  1
  ตําแหน่ง  ตามระเบียบทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00113)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 169,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที
พัสดุ   จํานวน  1  อัตรา ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00113)

งบดําเนินงาน รวม 486,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 186,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
งานจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  เช่น  บุคคลหรือ
คณะกรรมการซือหรือจ้าง  บุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจ้าง
ทีปรึกษาบุคคลหรือคณะกรรมการดําเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุม
งาน
ก่อสร้าง  คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  เป็นต้น  ตามพระราช
บัญญัติ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และตามประกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก  เรือง  กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุ  
ลงวันที  31  ตุลาคม 2560  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00113)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที
กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00113)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานผู้มีสิทธิเบิกได้
ตามระเบียบ  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว
 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00113)

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 110,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  จํานวน   60,000   บาท                 
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานและพนักงาน
จ้าง       
2. ค่าจ้างเหมาบริการทัวไป  จํานวน   50,000  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าแปลเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ  
    ค่าล้างฟิล์มอัดขยายภาพ  ค่าทําความสะอาดอาคารสํานักงาน  
    และค่าจ้างเหมาบริการอืน ๆ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00113)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
เก็บภาษีรายได้  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) หน้า 163 ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหาร
ทัวไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00113)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน/พนักงาน
จ้าง  เช่น  ค่าเบียเลียง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00113)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  วัสดุ  ครุภัณฑ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบล เช่น เครืองคอมพิวเตอร์  รถ
จักรยานยนต์  รถยนต์  โต๊ะ  เก้าอี  และทรัพย์สินอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่าย
จากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00113)
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  เครืองคํานวณเลข  นาฬิกา  กระดาน
ไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มู่ลี  ม่านปรับแสง  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัว
ไป (00113)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกสําหรับเครืองพิมพ์  และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00113)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 20,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร
และอืน ๆ ทีเกียวข้อง   ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
บริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00113)

งบลงทุน รวม 34,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 34,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันวางแฟ้มตัง 20 ช่อง จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางแฟ้มตัง 20 ช่อง  จํานวน  1  หลัง  
(ตามราคาท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00113)

ชันวางแฟ้มตัง 40 ช่อง จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางแฟ้มตัง 40 ช่อง  จํานวน  1  หลัง  
(ตามราคาท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) งานบริหารทัวไป (00113)

ตู้เหล็ก 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็ก 2 บาน  จํานวน  1  หลัง  มีมือจับชนิดบิด  
มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.)(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561) (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานบริหารทัวไป (00110) งานบริหารทัวไป (00113)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับ
งานประมวลผล จํานวน  1  เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี 2561
ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ภาคผนวก) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทัว
ไป (00110) 
งานบริหารทัวไป (00113)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก อปพร. อยู่เวรยาม  รักษาความสงบเรียบ
ร้อยหรือปฏิบัติหน้าทีต่าง ๆ ในเขตตําบลทุ่งแก
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 148 ลําดับที 5
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรมอืน ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมวัน อปพร. และกิจกรรม
อืน ๆ
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 147 ลําดับที 2
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแนวกันไฟป่า จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําแนวกันไฟป่า 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 153 ลําดับที 10
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตังหรือทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตังหรือ
ทบทวน อปพร.  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) หน้า 148 ลําดับที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน (00120) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย (00123)
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ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพือใช้ในกิจกรรม อป
พร. เช่น  กรวย  แผงกันจราจร  กระบอง  เสือสะท้อนแสง  ไฟฉาย ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภาย
ใน (00120) 
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 2,233,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,814,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,814,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,104,840 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ดังนี
1. เงินเดือนพนักงาน    จํานวน  510,480  บาท   
    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษาและนักวิชาการ
    ศึกษา ปฏิบัติการ (ตําแหน่งว่าง) พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
    จํานวน  2  อัตรา
2. เงินเดือนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
    จํานวน  594,360  บาท  
    เพือจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  2  อัตรา
    เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
 138 
    ลงวันที 30 ธันวาคม  2558 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณ
ภาระ         
    ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
จํานวน  1 ตําแหน่ง  ตามระเบียบทีกําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 607,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก จํานวน  2  อัตรา/ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป ตําแหน่ง  ผู้ดูแล
เด็ก  
จํานวน  2  อัตรา และค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  ผู้ดูแล
เด็ก (ว่าง) จํานวน  1  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวสําหรับ  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน  2  อัตรา/พนักงานจ้างทัว
ไป  ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา และเงินเพิมการครองชีพชัว
คราวสําหรับ
พนักงานจ้างทัวไป  ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ว่าง) จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

งบดําเนินงาน รวม 306,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบที
กําหนด
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลและ
ข้าราชการครู  ผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ  เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9 สิงหาคม 2559  
เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น
1. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   จํานวน   40,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงาน/พนักงานจ้าง
2. ค่าจ้างเหมาบริการทัวไป   จํานวน   20,000   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน
    ค่าแปลเอกสาร  ค่าเย็บปกหนังสือ  ค่าล้างฟิล์มอัดขยายภาพ
    ค่าจ้างทําสปอตวิทยุ  และค่าจ้างเหมาบริการอืนทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการครอบครัวคุณธรรม  นําสังคมเข้มแข็ง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการครอบครัวคุณธรรม
นําสังคมเข้มแข็ง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร
ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 143  ลําดับที 7 ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  15:40:54 หน้า : 14/36



ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการเด็กไทยใส่ใจอนุรักษ์
ธรรมชาติ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) หน้า 150  ลําดับที 2  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)        

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนเพือ
ต่อต้านยาเสพติด

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เยาวชนเพือต่อต้านยาเสพติด  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 143  ลําดับที 6  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)         

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน/พนักงาน
จ้าง  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน   เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  เครืองคํานวณ
เลข  นาฬิกา  กระดานไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มู่ลี  ม่านปรับแสง  โต๊ะต่าง ๆ
 เก้าอีต่าง ๆ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายอากาศ  เสาอากาศ 
ไมโครโฟน  ขาตังไมโครโฟน ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกสําหรับเครืองพิมพ์  และค่าจัดซือ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์          
ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสงและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาทีใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ดวงตราไปรษณียากร
และอืน ๆ ทีเกียวข้อง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  สําหรับอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง  ค่าจัดทําเว็บไซด์  ค่าโดเมนเนม  ค่าเช่าพืนทีบริการอินเตอร์
เน็ต
ค่าบริการปรับปรุงและสํารองข้อมูล  รวมถึงบริการอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

งบลงทุน รวม 113,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 33,600 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
เลนส์สําหรับใส่กล้อง แคนนอน 600 D จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเลนส์สําหรับใส่กล้อง แคนนอน 600 D
รุ่น EF 70-300 mm f4-5.6 Is USM zoom lens หรือดีกว่า
จํานวน  1  ตัว (ตามราคาท้องถิน)  ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จํานวน  2  เครือง ๆ ละ 4,300 บาท
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)
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เครืองพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED  สีแบบ Network  
จํานวน  1  เครือง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา  (00211)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงทรัพย์สิน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา  (00211)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,637,910 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,765,910 บาท
ค่าใช้สอย รวม 706,240 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จํานวน 24,740 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จํานวน  62 คน ๆ ละ 430 บาท
  เป็นเงิน  26,660  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง จํานวน  17 คน ๆ ละ 430
 บาท
  เป็นเงิน  7,310  บาท                   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี เพิมเติมฉบับที 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 11  ลําดับ
ที 4                        
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
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ค่าเครืองแบบนักเรียน จํานวน 23,700 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จํานวน  62 คน ๆ ละ 300 บาท
  เป็นเงิน  18,600  บาท 
- เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง จํานวน  17 คน ๆ ละ 300
 บาท
  เป็นเงิน  5,100  บาท       
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี เพิมเติมฉบับที 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 10  ลําดับ
ที 3                            
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
ค่าจัดการเรียนการสอน จํานวน 144,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษาและเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง   สําหรับเด็ก 85 คน ๆ ละ 1,700
 บาท  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210)  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จํานวน 323,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกไชยวาน  สําหรับเด็ก  66 คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  245 วัน
(“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน”) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง จํานวน 91,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองแสง  สําหรับเด็ก  19  คน ๆ ละ 20 บาท  จํานวน  245  วัน 
(“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน”) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 
ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ป้องกันโรค จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม 5 ส. ป้องกันโรคในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 130  ลําดับ
ที 16             
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

จํานวน 7,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เนืองในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 130  ลําดับ
ที 17           
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย ค่าชุดของขวัญ  ของรางวัล  อุปกรณ์การเล่นเกมส์
อุปกรณ์ตกแต่งสถานที  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 130  ลําดับ
ที 15           
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าเงินรางวัล  อุปกรณ์ทีใช้ในการแข่งขัน
และค่าใช้จ่ายอืน ๆ เป็นต้น เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า 131  ลําดับที 18 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงาน
การศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
แสง
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสือและวีดีทัศน์ ฯลฯ
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 131  ลําดับ
ที 19   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)   
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ค่าหนังสือเรียน จํานวน 15,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จํานวน  62 คน ๆ ละ 200 บาท
   เป็นเงิน  12,400  บาท 
-  เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง จํานวน  17 คน ๆ ละ 200
 บาท
   เป็นเงิน  3,400  บาท                  
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี เพิมเติมฉบับที 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 10  ลําดับ
ที 1                            
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน จํานวน 15,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน จํานวน  62 คน ๆ ละ 200 บาท
   เป็นเงิน  12,400  บาท 
-  เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)
   ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้านหนองแสง จํานวน  17 คน ๆ ละ 200
 บาท
   เป็นเงิน  3,400  บาท   
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  และเป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี เพิมเติมฉบับที 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 10  ลําดับ
ที  2                          
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)
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ค่าวัสดุ รวม 1,059,670 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,059,670 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  (สพฐ.)
   จํานวน 5 โรงเรียน  โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก,เด็กอนุบาลและเด็ก ป.1-ป
.6  
   จํานวน  468 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน  260  วัน 
   เป็นเงิน  896,790  บาท (“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
   งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”)
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   บ้านโคกไชยวาน  สําหรับเด็ก 66 คน ๆ ละ 7.37 บาท  จํานวน  260
  วัน  
   เป็นเงิน  126,470  บาท (“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรร
   งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”)
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุอาหารเสริม  (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    บ้านหนองแสง  สําหรับเด็ก 19 คน ๆ ละ 7.37 บาท จํานวน  260
  วัน  
    เป็นเงิน  36,410  บาท  (“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบ
    ประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  
ลงวันที 19 มิถุนายน 2561 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  (00212)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,872,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,872,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,872,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต. ทุ่งแก  จํานวน  5
  โรงเรียน  สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก – 
ประถมศึกษาปีที 6 จํานวน  468 คน ในอัตราคนละ 20
 บาท  จํานวน  200  วัน 
(จัดสรร  100 %)  (“ทังนี จะเบิกจ่ายต่อเมือได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน”)  เป็นไปตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3274  ลงวันที 19
 มิถุนายน 2561  
เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา (00210) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  (00212)      
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 370,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึนทะเบียนสัตว์
ภายในตําบลทุ่งแก

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึนทะเบียนสัตว์ภายในตําบลทุ่งแก  ทังทีมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 
ตัวละ 6 บาทต่อปี  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
 เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0/810.5/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. เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี เพิมเติมฉบับที 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
    หน้า 9  ลําดับที 1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  โดยการดําเนินการจัดซือ
วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด  เพือป้องกันและควบคุมโรงพิษสุนัขบ้า  ตัว
ละ 30 บาท จัดสรรตามจํานวนประชากรสุนัขและแมวทังทีมีเจ้าของและ
ไม่มีเจ้าของ 
ในเขตพืนทีตําบลทุ่งแก
เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0/810.5/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. เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี เพิมเติมฉบับที 12(พ.ศ. 2561 – 2564) 
    หน้า 9 ลําดับที 2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 140 ลําดับที 3
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหลีกเลียงการใช้สารเคมีทีเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหลีกเลียงการใช้สารเคมี
ทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 140 ลําดับที 4
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมป้องกันศัตรูพืชแบบผสมผสาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมป้องกันศัตรูพืช
แบบผสมผสาน
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 146 ลําดับที 2
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)
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งบเงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 160,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 160,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข
ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ประจําปี พ.ศ. 2562
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
    และแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
    องค์การปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 25425
3. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิน เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ  
    ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 
     2072 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตัง
     งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว
ไป 
     ด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 08110.5/ว 
     109 ลงวันที  15 มกราคม 2560  เรืองแนวทางการดําเนินโครงการ 
     พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิมเติม
7.  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี  เพิมเติมฉบับที  2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
     หน้า 9 ลําดับที 3
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน (00223)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 785,520 บาท
งบบุคลากร รวม 725,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 725,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 523,440 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
และนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ (ตําแหน่งว่าง) 
พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  จํานวน  2  อัตรา
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
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ลงวันที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
จํานวน  1  ตําแหน่ง  ตามระเบียบทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ (00231)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 148,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนา
ชุมชน  จํานวน 1 อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้าง
ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชน จํานวน  1  อัตรา
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานและพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับการขึนทะเบียนผู้สูง
อายุ  คนพิการ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกียวกับ
การขึนทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 167 ลําดับที 5  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สังคมสงเคราะห์ (00231)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงาน
จ้าง  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  เครืองคํานวณเลข  นาฬิกา  กระดาน
ไวท์บอร์ด  ผ้าม่าน  มู่ลี  ม่านปรับแสง  โต๊ะต่าง ๆ เก้าอีต่าง ๆ ฯลฯ  ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230)งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ (00231)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกสําหรับเครืองพิมพ์  และค่าจัดซือโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,588,440 บาท
งบบุคลากร รวม 1,292,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,292,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 699,240 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือน  เงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินทีปรับเพิมตามคุณวุฒิ
การศึกษา  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
(1) ผู้อํานวยการช่าง (ว่าง)   จํานวน  1  อัตรา
(2) นายช่างโยธาอาวุโส  จํานวน  1  อัตรา
เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที มท 0809.2/ว
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ลงวันที 30 ธันวาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน  1
  ตําแหน่ง  ตามระเบียบทีกําหนด  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 485,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
/ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า/คนงานทัวไปและพนักงานขับรถบรรทุกนํา  จํานวน  4
  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 66,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราว  ให้แก่พนักงานจ้าง  ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ/ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า/คนงานทัวไปและพนักงานขับ
รถบรรทุกนํา  จํานวน  4  อัตรา  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน (00241)

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  15:40:54 หน้า : 26/36



งบดําเนินงาน รวม 1,065,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานตามทีระเบียบ
กําหนด
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 
ลงวันที 9 สิงหาคม 2559  เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และค่าเล่าเรียน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าใช้สอย รวม 740,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น
1.  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน   จํานวน   50,000    บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของพนักงานและ
     พนักงานจ้าง
2.  ค่าจ้างเหมาบริการทัวไป  จํานวน   100,000   บาท
     เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงาน  จํานวน  1  คน  และค่าจ้างเหมา
     บริการอืน ๆ
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานและพนักงาน
จ้าง  เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพักภายในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 550,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ดังนี
1. ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินประเภท  จํานวน   50,000   บาท
    วัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ประเภท
วัสดุ  ครุภัณฑ์ 
    ขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น เครืองคอมพิวเตอร์ รถ
จักรยานยนต์  
    โต๊ะ  เก้าอี  และทรัพย์สินอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
2. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนภายในตําบล  จํานวน  500,000
  บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนภายในตําบล
    เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 125 ลําดับที 2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
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ค่าวัสดุ รวม 310,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  
เครืองเขียน    แบบพิมพ์  เครืองคํานวณเลข  นาฬิกา  กระดาน
ไวท์บอร์ด  
ผ้าม่าน  มู่ลี  ม่านปรับแสง ธง  ธงตราสัญลักษณ์ และวัสดุอืน ๆ ทีเกียว
ข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า  สาย
ไฟฟ้า  ฟิวส์  สวิตซ์เปิด – ปิด แบตเตอรีวิทยุสือสาร  ไมโครโฟนและวัสดุ
อืน
ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ทราย  ปูน  ตะปู  และวัสดุอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับการก่อสร้าง  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งสําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  
รถจักรยานยนต์  รถบรรทุกนําขององค์การบริหารส่วนตําบลและวัสดุ
อืน ๆ 
ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน  ดีเซล  
นํามันเครือง  เป็นต้น สําหรับรถยนต์ส่วนกลาง  รถจักรยานยนต์  
รถบรรทุกนําขององค์การบริหารส่วนตําบลและวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้อง
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  กระดาษบันทึกข้อมูล  แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล  หมึกสําหรับเครืองพิมพ์  และค่าจัดซือ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทีเกียวกับการปฏิบัติงาน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

งบลงทุน รวม 230,800 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,800 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ชันวางแฟ้มตัง 40 ช่อง จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือชันวางแฟ้มตัง 40 ช่อง  จํานวน  1  หลัง  
(ตามราคาท้องถิน) ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสําหรับงานประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  สําหรับงานประมวล
ผล จํานวน  1  เครือง  (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที  23
  พฤษภาคม  2561)
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือง  (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วัน
ที  23  พฤษภาคม  2561) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายภาคผนวก) 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิงก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง  ดังนี
1. ค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมอาคารและสิงก่อสร้าง จํานวน  200,000
 บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารและสิงก่อสร้าง
    ของ อบต. ทุ่งแก  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
    หน้า 125 ลําดับที 1
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน (00240) 
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน (00241)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ทุ่งแก จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต. ทุ่งแก
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560  
และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี เพิมเติมฉบับที 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 13  ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00252)         
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมงานฝีมือทีทําจากวัตถุดิบธรรมชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมงานฝีมือทีทําจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 144 
ลําดับที 9  ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)         
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ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับสิทธิคนพิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกียวกับสิทธิคน
พิการ
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 144  ลําดับที  12
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)         
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตําบล จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีภายในตําบล
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 142 ลําดับที 4
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560  
และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 142 ลําดับ
ที 4
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)         
ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทัวไป  ผู้พิการ  
ผู้สูงอายุ

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ทัวไป  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ ฯลฯ  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าทีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560  และเป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561 – 2564) หน้า 142 ลําดับที 3 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน (00252)         

ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการออกเยียมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/
ผู้ป่วยเอดส์  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 144
 ลําดับที 11 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน (00250) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน (00252)         

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์  เพือเชือม
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ในเขตอําเภอเจริญศิลป์
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 136 ลําดับที 3
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262)         
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 137 ลําดับที 10
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)         
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 137 ลําดับที 9
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)         
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 137 ลําดับที 8
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ (00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน (00263)         

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,000,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,000,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,000,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนําสายหน้าบ้านนาง
นารี  
บ้านหนองแสง  หมู่ที 5

จํานวน 457,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายนํา  
สายหน้าบ้านนางนารี บ้านหนองแสง  หมู่ที 5  โดยการก่อสร้างถนน  คสล
. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  173.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  865 ตร.ม.  
พร้อมวางท่อระบายนํา คสล. ขนาด ศก. 0.30 x 1.00 เมตร  จํานวน 2 
จุด ๆ ละ 8 ท่อน  รวม  16 ท่อน พร้อมเทลีนยาแนวรอยต่อท่อ ตามแบบ
มาตรฐานงานทางสําหรับท้องถินและตามแบบ อบต. ทุ่งแก เลขที ท1-01
 พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า  117  ลําดับที 52 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)         

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  15:40:54 หน้า : 31/36



ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน  บ้านโคกไชยวาน  หมู่ที 9 จํานวน 368,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน 
บ้านโคกไชวาน หมู่ที 9 โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 6.00
 เมตร  ยาว  120.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 720  ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับท้องถินและตามแบบ อบต.ทุ่งแก  เลขที ท1-01 พร้อมป้าย
โครงการ  
จํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564
) หน้า 118  ลําดับที  55  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)         

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายหลอด  บ้านวังอ้อยหนู  
หมู่ที 10

จํานวน 365,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายหลอด
บ้านวังอ้อยหนู  หมู่ที 10  โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5.00
 เมตร ยาว 138.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.25 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  690  ตร.ม. พร้อมวางท่อระบาย
นํา คสล. ขนาด ศก. 0.30x1.00 เมตร  จํานวน  1 จุดๆ ละ 7
 ท่อน  พร้อมเทลีน
ยาแนวรอยต่อท่อ  ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับท้องถินและตาม
แบบ 
อบต. ทุ่งแก เลขที ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 110  ลําดับที 29
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)         
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายครองรักษ์  บุตรจันทร์
บ้านโสก  หมู่ที 8

จํานวน 159,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายครอง
รักษ์
บุตรจันทร์  บ้านโสก  หมู่ที 8  โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว  60.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  300  ตร.ม.  พร้อมวาง
ท่อระบายนํา
คสล. ขนาด ศก. 0.30 x 1.00 เมตร  จํานวน 1 จุด ๆ ละ 7 ท่อน
พร้อมเทลีนยาแนวรอยต่อท่อตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับท้องถิน
และตามแบบ อบต. ทุ่งแก เลขที ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1
  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี เพิมเติมฉบับที 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) 
หน้า 5 ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)         
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ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายเสาร์  บ้านโสก  หมู่ที 8 จํานวน 169,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยบ้านนายเสาร์ 
บ้านโสก หมู่ที 8 โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง 4.50 เมตร  
ยาว  70.50 เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25
 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 317.25  ตร.ม. พร้อมวางท่อระบาย
นํา คสล. 
ขนาด ศก. 0.30x1.00 เมตร  จํานวน  1 จุดๆ ละ 7 ท่อน  พร้อมเทลีนยา
แนวรอยต่อท่อ  ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับท้องถินและตามแบบ 
อบต. ทุ่งแก เลขที ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย 
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี เพิมเติมฉบับที 2 (พ.ศ. 2561 – 2564
)  หน้า  6   ลําดับที 2 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)         

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกข้างบ้านพ่อพูล บ้านดอนสร้าง
ไพร หมู่ 1

จํานวน 256,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกข้างบ้านพ่อพูล
  บ้านดอนสร้างไพร  หมู่ที 1  โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาด
กว้าง 4.50 เมตร ยาว  110.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพืนทีผิวจราจรไม่น้อยกว่า  495 ตร.ม
. ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับท้องถินและตามแบบ อบต.ทุ่งแก เลข
ที ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  หน้า 102  ลําดับที 1 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน (00312)         

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเลิศ  สีหาราช
(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านโสก  หมู่ที 8

จํานวน 38,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนางเลิศ  
สีหาราช (ต่อจากถนน คสล. เดิม)  บ้านโสก หมู่ที 8 โดยการก่อสร้าง
ถนน  คสล. ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  15.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.15
  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม
. ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับท้องถินและตามแบบ อบต.ทุ่งแก  เลข
ที ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นไปตามแผนพัฒนาสี
ปีเพิมเติม ฉบับที 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 7 ลําดับที 3 ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310
) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)         

ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุบิน (ต่อจากถนน คสล
. เดิม) บ้านทุ่งแก  หมู่ที 2

จํานวน 63,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายสุบิน
(ต่อจากถนน คสล. เดิม) บ้านทุ่งแก หมู่ที 2  โดยการก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว  25.00 เมตร หนาเฉลีย 0.15 เมตร
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.
ตามแบบ อบต.ทุ่งแก เลขที ท1-01 พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 104  ลําดับที 9
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)         

วันทีพิมพ์ : 19/9/2561  15:40:55 หน้า : 33/36



ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายอินทวา  บ้านโคกไชย
วาน  
หมู่ที 4

จํานวน 362,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านนายอินทวา 
บ้านโคกไชยวาน  หมู่ที 4  โดยการก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกว้าง  5.00
  เมตร  ยาว 140.00 เมตร  หนาเฉลีย  0.15  เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้าง
ละ 0.50 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า  700  ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสําหรับท้องถินและตามแบบ อบต.ทุ่งแก เลขที ท1-01  พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 –
 2564) หน้า 104 ลําดับที 10 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืน
ฐาน (00312)         

ค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อก คัลเวิทส์) สายนานาย
สมบัติ  บ้านทุ่งแก  หมู่ที 2

จํานวน 275,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลียมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บล็อก  คัล
เวิทส์)  สายนานายสมบัติ  บ้านทุ่งแก  หมู่ที 2 จํานวน 2 ช่อง ขนาดกว้าง
ช่องละ 2.40  เมตร  สูง 1.60 เมตร ความยาวผิวจราจร  6.00
 เมตร  ตามแบบมาตรฐานที อบต.ทุ่งแกกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ จํานวน  1  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 104 ลําดับที 7
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)         
ค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนสร้าง
ไพร หมู่ที 1

จํานวน 106,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านดอนสร้างไพร หมู่ที 1 โดยการก่อสร้างรางระบายนํา คสล. ขนาด
กว้าง 0.45 เมตร  สูง  0.50 เมตร  ยาว  69.00  เมตร  พร้อมฝาปิด คสล
. 
ตามแบบมาตรฐานที อบต.ทุ่งแกกําหนด พร้อมป้ายโครงการ จํานวน  1
  ป้าย
เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 102 ลําดับที 2
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา (00310) งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน (00312)         

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชือมระหว่างหมู่บ้าน  สายบ้านหนอง
จาน - บ้านทุ่งมน  หมู่ที 6

จํานวน 380,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายเชือมระหว่างหมู่บ้าน
สายบ้านหนองจาน – บ้านทุ่งมน หมู่ที 6 โดยการปูผิวลาดยางแอสพัลท์ติก
คอนกรีตทับบนถนนเดิม  ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 285.00 เมตร  
ผิวจราจร  หนาเฉลีย 0.04 เมตร  หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 1,425 ตร.ม. 
ตามแบบมาตรฐานงานทางสําหรับท้องถินและตามแบบ อบต.ทุ่งแก
กําหนด  
พร้อมป้ายโครงการ  จํานวน  1  ป้าย  เป็นไปตามแผนพัฒนาสีปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 120  ลําดับที 60 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (00310) งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน (00312)         
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  ดิน  ปุ๋ย 
มีด  จอบ  เสียม  และวัสดุอืน ๆ ทีเกียวข้อง ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏ
ในแผนงาน
การเกษตร (00320) งานส่งเสริมการเกษตร (00321)         

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,174,330 บาท
งบกลาง รวม 8,174,330 บาท
งบกลาง รวม 8,174,330 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 93,780 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง
ในอัตราร้อยละ 5  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. 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
    ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง 
    (00411)         

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 4,755,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก  จํานวน  624  ราย แยกเป็น
1.  ช่วงอายุ 60-69 ปี  จํานวน  450 คน ๆ ละ 600 บาท/เดือน 
     รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  3,240,000  บาท
2.  ช่วงอายุ 70-79 ปี  จํานวน  135 คน ๆ ละ 700 บาท/เดือน 
     รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  1,134,000  บาท
3.  ช่วงอายุ 80-89 ปี  จํานวน  36 คน ๆ ละ 800 บาท/เดือน รวม 12
 เดือน    
     เป็นเงิน   345,600  บาท
4. ช่วงอายุ 90 ปีขึนไป จํานวน  3 คน ๆ ละ 1,000
 บาท/เดือน               
    รวม 12 เดือน  เป็นเงิน  36,000  บาท
    ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
    งานงบกลาง (00411)         
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 2,620,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพคนพิการในเขตพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งแก  จํานวน  273 ราย ๆ ละ  800 บาท/เดือน รวม 12 เดือน
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)         

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 228,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบียยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก  จํานวน  38  ราย ๆ ละ  500
 บาท/เดือน  รวม  12  เดือน  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)         

สํารองจ่าย จํานวน 251,150 บาท
ประมาณการไว้เมือเกิดกรณีฉุกเฉินเกียวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ
 
ทีไม่อาจคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า  เพือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งแก  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจ
หน้าที
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2560 ตังจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบกลาง (00411)         

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที จํานวน 75,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือ
พืนที องค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง (00411)         

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
(กบท.) ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับประจําปี  ไม่รวมเงิน
อุดหนุน  เงินกู้  พันธบัตรและเงินทีมีผู้อุทิศให้ เป็นไปตามระเบียบและ
หนังสือสังการ  ดังนี
1. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
    ที มท 0808.5/ว 29 ลงวันที 12  กรกฎาคม  2560
2. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
    ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที  12  กรกฎาคม 2560
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง (00410) งานงบ
กลาง (00411)         
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