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ส่วนที่1 
 
 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณพ.ศ. 2563 

 
 
 

ของ 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 
อ ำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 บัดนี ้ถึงเวลาที่คณะผูบ้ริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี ้    คณะผูบ้ริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอชี้แจงใหท้่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ. 2562ดังตอ่ไปนี ้

1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีสถานะ

การเงินดังนี้ 

 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิน้  24,472,779.45บาท 

 1.1.2 เงินสะสม  3,396,720.57   บาท 

 1.1.3 ทุนส ารองเงนิสะสม  15,757,627.92 บาท 

 1.1.4 รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายจ านวน 7 โครงการ 

 1.1.5รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 21 โครงการ  

 1.1.6เงินกู้คงคา้ง ………………-…………… บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2561  ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ.2561 

(1)รายรับจรงิทั้งสิน้   45,541,818.41  บาทประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร        183,823.76  บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต    163,057.00  บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      221,080.37  บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์              -     บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       212,320.59  บาท 

 หมวดรายได้จากทุน                 -      บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร       22,284,199.09 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       22,477,338.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 1,035,0489.33บาท 

 

 

 

 



-3- 

 

(3)รายจ่ายจริงจ านวน  43,890,837.26  บาท  ประกอบด้วย    

 งบกลาง       12,318,964.00 บาท 

 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจา้งช่ัวคราว) 8,488,15.00  บาท 

 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)     8,509,469.99  บาท 

 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  8,783,100.00  บาท 

 งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)     -        บาท 

 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงนิอุดหนุน)    5,791,150.27 บาท 

(4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์จ านวน        -          บาท 

(5)มีการจา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน   -        บาท 
 

3. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ.  2563 

(1)ประมาณการรายรับจริงทั้งสิน้   45,500,000.-  บาทประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร          171,000.-บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต      165,600.-บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน        230,000.-บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์             -     บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        110,000.- บาท 

 หมวดรายได้จากทุน                -     บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร      22,236,000.-บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      22,587,300.-บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รฐับาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ …………-…………… บาท 

(3)รายจ่ายจริง 45,500,000  บาทประกอบด้วย        

 งบกลาง       14,829,870.00  บาท 

 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ าและค่าจ้างช่ัวคราว)    10,031,295.00    บาท 

 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)      9,531,066.00   บาท 

 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)   7,495,769.00  บาท 

 งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)              -             บาท 

 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงนิอุดหนุน)    3,612,000.00  บาท 

(4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์   - บาท 

(5)มีการจา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่จ านวน   -  บาท 

3. งบเฉพาะการ        - บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

2.1 รายรับ 

รายรับ 

รายรับจริง 

ปี 2561 

ประมาณการ 

ป2ี562 

 

ประมาณการ 

ป2ี563 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร 183,823.00 152,800.00 171,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 163,057.00 195,600.00 165,600.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 221,080.37 265,000.00 230,000.00 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ

พาณชิย์ 

-   

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   212,320.95 101,000.00 110,100.00 

หมวดรายได้จากทุน -   

    รวมรายได้จัดเก็บเอง 780,281.32 714,400.00 676,700.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หมวดภาษีจัดสรร 22,284,199.09 19,595,600.00 22,236,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กร 

    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

22,284,199.09 19,595,600.00 22,236,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,477,338.00 21,690,000.00 22,587,300.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
22,477,338.00 21,690,000.00 22,587,300.00 

รวม 45,541,818.41 42,000,000.00 45,500,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

 

2.2 รายจ่าย 

 

รายจา่ย 

รายจ่ายจริง 

ป ี2561 

ประมาณการ 

ปี  2562 

 

ประมาณการ  

ปี  2563 

จ่ายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 12,318,964.00 13,835,804.00 14,829,870.00 

    งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า 

และค่าจา้งช่ัวคราว) 

8,488,153.00  10,720,520.00 10,031,295.00 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ

วัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

8,509,469.99 8,487,700.00 9,531,066.00 

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง) 8,783,100.00 5,807,976.00 7,495,769.00 

    งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 5,791,150.27 3,148,000.00 3,612,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 43,890,837.26 42,000,000.00 45,500,000.00 
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ส่วนที ่2 
ข้อบัญญตัิองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ ่

 
 
 

เรื่อง 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ  พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 

ของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ ่

อ ำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชยัภูมิ 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 

ประกอบร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

อ ำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 
 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 9,031,610.00 
แผนงานบริหารทั่วไป 8,059,990.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 971,620.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 16,523,120.00 
แผนงานการศึกษา 8,000,196.00 
แผนงานสาธารณสุข 1,383,040.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,242,460.00 
แผนงานเคหะและชุมชน 4,347,424.00 
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 580,000.00 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 970,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 5,115,400.00 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,442,000.00 
แผนงานการเกษตร 673,400.00 
แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 14,829,870.00 
แผนงานงบกลาง 14,829,870.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 45,500,000.00 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

แผนงำนงบกลำง 

งบ                        งำน งำนงบกลำง งำน………………… งำน………………… รวมงบกลำง 

งบกลำง     
งบกลาง 14,600,744   14,600,744 
    บ าเหน็จ/บ านาญ 229,126   229,126 

รวม 14,829,870   14,829,870 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงำน  บริหำรงำนท่ัวไป 

งำน 

งบ 

งำนบริหำรงำน
ทั่วไป 

งำนบริหำรงำน
คลัง 

งำน………………
… 

รวมแผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,900,960   2,900,960 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,416,240 1,183,030  3,599,270 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน 190,000 20,000  210,000 
    ค่าใช้สอย 730,000 275,000  1,005,000 
    ค่าวัสด ุ 340,000 40,000  480,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 305,000 8,000  313,000 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์  28,000  28,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน 40,000   40,000 

รวม 6,505,960 1,554,030  8,059,990 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงำน  รักษำควำมสงบภำยใน 

งำน 

งบ 

งำนบริหำรงำน
ทั่วไปเกี่ยวกับ 

กำรรักษำควำม
สงบภำยใน 

งำนป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 
งำน…………… 

รวมแผนงำน
รักษำควำมสงบ

ภำยใน 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 202,620 249,000  451,620 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน 10,000 -  10,000 
    ค่าใช้สอย 300,000 180,000  480,000 
    ค่าวัสด ุ 30,000 -  30,000 
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์     
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน     

รวม 542,620 429,000  971,620 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงำน  กำรศึกษำ 

 งำน 

งบ 

งำนบริหำรงำน
ทั่วไปเกี่ยวกับ 

กำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัย
เรียน 

และประถมศึกษำ 

งำน………… 
รวมแผนงำน
กำรศึกษำ 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,010,530   2,010,530 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน 50,000   50,000 
    ค่าใช้สอย 208,000 1,281,340  1,489,340 
    ค่าวัสด ุ 50,000 1,469,726  1,519,726 
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ 8,600   8,600 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน  2,922,000  2,922,000 

รวม 2,327,130 5,673,066  8,000,196 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงำน  สำธำรณสุข 

งำน 

งบ 

งำนบริหำรงำน
ทั่วไปเกี่ยวกับ 

สำธำรณสุข 

งำนสำธำรณสุข
และ 

งำนสำธำรณสุขอื่น 

งำน……… 
รวมแผนงำน
สำธำรณสุข 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 286,040   286,040 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน     
    ค่าใช้สอย 337,000 430,000  767,000 
    ค่าวัสด ุ 110,000   131,000 
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์     
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน  220,000  220,000 

รวม 733,040 650,000  1,383,040 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงำน  สังคมสงเครำะห์ 

                        งำน 

งบ 

งำนบริหำรงำน
ทั่วไปเกี่ยวกับ 

สังคมสงเครำะห์ 

งำน............... งำน……… 
รวมแผนงำน

สังคมสงเครำะห์ 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 562,460   562,460 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน 10,000   10,000 
    ค่าใช้สอย 640,000   640,000 
    ค่าวัสด ุ 30,000   30,000 
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์     
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน     

รวม 1,242,460   1,242,460 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงำน  เคหะและชุมชน 

งำน 

งบ 

งำนบริหำรงำน
ทั่วไปเกี่ยวกับ 

เคหะและชุมชน 

งำนไฟฟ้ำถนน 

งำนก ำจัดขยะมูล
ฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 

รวมแผนงำน
เคหะและ
ชุมชน 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 578,255   578,255 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน     
    ค่าใช้สอย 122,000   122,000 
    ค่าวัสด ุ 280,000 50,000  330,000 
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์ 2,383,000   2,383,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 634,169   634,169 
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน  300,000  300,000 

รวม 3,997,424 350,000  4,347,424 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงำน  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

งำน 

งบ                                

งำนส่งเสริมและ
สนับสนุน 

ควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 

งำน................. งำน………… 

รวมแผนงำน
สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน     
    ค่าใช้สอย 580,000   580,000 
    ค่าวัสดุ     
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์     
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน     

รวม 580,000   580,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงำน  กำรศำสนำ  วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

งำน 

งบ                                   งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

งำน………… 

รวมแผนงำน
กำรศำสนำ  
วัฒนธรรม

และ
นันทนำกำร 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน     
    ค่าใช้สอย 270,000 460,000  730,000 
    ค่าวัสด ุ 110,000   110,000 
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์     
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน 40,000 90,000  130,000 

รวม 420,000 550,000  970,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงำน  อุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

                              งำน 

งบ 
งำนบริหำรงำน

ทั่วไป 
งำนก่อสร้ำง

โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
งำน……… 

รวม
อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

งบบุคลำกร - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด ำเนินงำน - - - - 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย - - - - 
    ค่าวัสด ุ - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน - - - - 
    ค่าครุภัณฑ์ - - - - 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง - 4,442,000.00 - 4,442,000.00 
งบรำยจ่ำยอ่ืน - - - - 
รายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม - 4,442,000.00 - 4,442,000.00 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่ 

  อ ำเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงำน  กำรเกษตร 

                          งำน 

            งบ 

งำนส่งเสริม
กำรเกษตร 

งำนอนุรักษ์แหล่ง
น้ ำและป่ำไม้ 

งำน………… 
รวมแผนงำน
กำรเกษตร 

งบบุคลำกร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 58,400   58,400 
งบด ำเนินงำน     
    ค่าตอบแทน     
    ค่าใช้สอย 295,000 70,000  365,000 
    ค่าวัสด ุ  250,000  250,000 
    ค่าสาธารณูปโภค     
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ์     
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     
งบรำยจ่ำยอ่ืน     
รายจ่ายอื่น     
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน     

รวม 353,400 320,000  673,400 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2563  อาศัยอ านาจตามความใน

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  5)  พ.ศ. 2546  มาตรา  

87  จงึตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่และโดยอนุมัติของนายอ าเภอหนองบัวแดง ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นีเ้รียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 

   ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม  2562  เป็นต้นไป 

   ข้อ 3 งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เป็นจ านวนรวมทั้งสิน้ 45,500,000.- บาท 

        โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน  ดังนี้ 

 ข้อ4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น

จ านวนรวมทั้งสิ้น  45,500,000.- บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

ด้ำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 9,031,610.00 
แผนงานบริหารทั่วไป 8,059,990.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 971,620.00 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม 16,523,120.00 
แผนงานการศึกษา 8,000,196.00 
แผนงานสาธารณสุข 1,383,040.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,242,460.00 
แผนงานเคหะและชุมชน 4,347,424.00 
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 580,000.00 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 970,000.00 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 5,115,400.00 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,442,000.00 
แผนงานการเกษตร 673,400.00 
แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน 14,829,870.00 
แผนงานงบกลาง 14,829,870.00 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 45,500,000.00 
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 ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตาม

ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่            กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 

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

       (นายโกสิต  บุญเสนา) 

     ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

 

 

                      อนุมัต ิ
 

 

(ลงนาม) ……………………………..…………..… 

         (นายสาคร   เถินมงคล ) 

                 ต าแหน่ง  นายอ าเภอหนองบัวแดง  
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รายงานประมาณการรายรับ 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

รำยกำร รับจริง 2561 
ประมำณกำร 

2562 
   ยอดต่ำง   

% 
ประมำณกำร  2563 

หมวดภำษีอำกร         

    ประเภทรำยรับ
.......................................................... 

          

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 28,455.00 26,000.00 7.69 28,000.00 

ภาษีบ ารุงท้องที ่ 128,741.00 125,000.00 2.4 128,000.00 

ภาษีป้าย 17,932.00 1,800.00 733.33 15,000.00 

อากรฆ่าสตัว ์         

รวมหมวดภำษีอำกร 175,128.00 152,800.00 11.91 171,000.00 

หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต         

    ประเภทรำยรับ
.......................................................... 

        

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว ์   -    -      

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์   -    -      

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   -    -      

ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย                    
137,500.00  

  
 
 

  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย ์                        
650.00  

                        
400.00  

25 
                         
500.00  

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมลูฝอย                  
142,080.00  

                      
152,000  

 
-6.58 

                       
142,000  
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รำยกำร รับจริง 2561 ประมำณกำร 2562 
   ยอดต่ำง   

% 
ประมำณกำร  

2563 

ค่าปรับผดิสญัญา 7,190.00 30,000.00 -66.67 10,000.00 
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 13,000.00 13,000.00 0 13,000.00 
ค่ำใบอณุญำตเก่ียวกับกำรควบคุมอำคำร 137.00 200.00 -50 100.00 

ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ          

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 163,057.00  195,600.00 15.3 165,600.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน         

    ประเภทรำยรับ
.......................................................... 

        

ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 221,080.37 265,000.00 -13 230,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 221,080.37 265,000.00 -13 230,000.00 

หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์         

รวมหมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำร
พำณิชย์ 

        

หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด         

    ประเภทรำยรับ
.......................................................... 

        

เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 300.00 1,000.00 -90.00 100.00 

ค่าขายแบบแปลน   50,000.00 -80 10,000.00 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  212,020.95 50,000.00 100 100,000.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 212,320.95 101,000.00 9 110,100.00 
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รำยกำร รับจริง 2561 ประมำณกำร 2562 
   ยอดตำ่ง   

% 
ประมำณกำร  2563 

หมวดรำยได้จำกทุน  -  -  -  - 

หมวดภำษีจัดสรร         

    ประเภทรำยรับ
.......................................................... 

        

ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน     100.00 10,000.00 

ภาษีมูลคา่เพิ่ม  1 ใน 9 3,721,678.75 3,598,600.00 24.21 3,750,000.00 

ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 10,919,996.88 8,770,000.00 24.29 10,900,000.00 

ภาษีธุรกจิเฉพาะ 69,291.26 57,000.00 22.81 70,000.00 

ภาษีสุรา   1,885,000.00 -100.00  - 

ภาษีสรรพสามิต 7,268,634.09 5,054,000.00 43.85 7,270,000.00 

ค่าภาคหลวงแร ่ 59,135.53 70,000.00 -14 60,000.00 

ค่าภาคหลวงปิโตเลียม 56,708.65 70,000.00 -20 56,000.00 

เงินท่ีเก็บวา่ด้วยกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ 

11,664.13 12,000.00 -16.67 10,000.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม
ที่ดิน 

61,534.00 29,000.00 106.9 60,000.00 

ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและการใช้น้ าบาดาล 114,450.00 50,000.00 0 50,000.00 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ (เงินเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตขายสุรา) 1,105.80       

รวมหมวดภำษีจัดสรร 22,284,199.09 19,595,600.00 13.47 22,236,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         

    ประเภทรำยรับ         

เงินอุดหนุนทั่วไป 22,477,338.00 21,690,000.00 4.14 22,587,300.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,477,338.00 21,690,000.00 4,014.00 22,587,300.00 

รวมทุกหมวด 45,533,123.41 42,000,000.00 8.33 45,500,000.00 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  45,500,000.-บาท  แยกเป็น 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม 171,000.00 บาท 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 28,000.00 บาท 

ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิสูงกว่าประมาณการ 

   

- ภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน 128,000.00 บาท 

ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิสูงกว่าประมาณการ 

- ภาษีป้าย 

ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิต่ ากว่าประมาณการ 

- อากรฆ่าสัตว์ 

ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 

 

 

จ านวน 

 

 

จ านวน 

 

 

15,000.00 

 

 

- 

 

 

บาท 

 

 

บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 165,600.00 บาท 

 - ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จ านวน - บาท 

    ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 

- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 

    ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 

-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 

    ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 

- ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถ่ิน 

    ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 

- ค่าปรับผิดสัญญา 

    ประมาณการสูงกวา่ประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิสูงกว่าประมาณการ 

 

 

จ านวน 

 

จ านวน 

 

จ านวน 

 

จ านวน 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10,000.00 

 

 

 

 

บาท 

 

บาท 

 

บาท 

 

บาท 
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- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตราย 

    ประมาณการสูงว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิสูงว่าประมาณการ 

- ค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอย  

ประมาณการสูงว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิสูงว่าประมาณการ 

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณชิย์ 

ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 

รายได้จากค่าธรรมเนียมที่เก็บจรงิ 

- ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  

ประมาณการสูงว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มียอดประมาณการ 

 

 

 

จ านวน 

 

 

จ านวน 

 

 

 

จ านวน 

 

จ านวน 

 

 

 

13,000.00 

 

 

        142,000.00 

 

 

 

500.00 

 

 

100.00 

 

 
 

บาท 

 

 

บาท 

 

 

 

บาท 

 
 

บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 230,000.00 บาท 

- ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร จ านวน          230,000.00 บาท 

    ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

ปีงบประมาณที่ผา่นมามียอดรับจรงิต่ ากว่าประมาณการ 

   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

 

รวม - บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 110,100.00 บาท 
 

- เงนิที่มีผู้อุทศิให้ จ านวน 100.00 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 

รายได้ที่มคีนอุทิศให้ 

- ค่าขายแบบแปลน 

ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

ปีงบประมาณที่ผา่นมามียอดรับจรงิต่ ากว่าประมาณการ 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

ปีงบประมาณที่ผา่นมามียอดรับจรงิต่ ากว่าประมาณการ 

 

 

จ านวน 

 

 

จ านวน 

 

 

10,000.00 

 

 

100,000.00  

 

 

บาท 

 

 

บาท 

หมวดรายได้จากทุน รวม - บาท 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,236,000.00 บาท 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1  ใน  9 จ านวน 3,750,500.00 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบ

จาก ปีงบประมาณที่ผา่นมามียอดรับจริงต่ ากว่าประมาณการ 

- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 

 

 

จ านวน 

 

 

10,900,000.00 

 

 

บาท 

    ประมาณการสูงว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

ปีงบประมาณที่ผา่นมามียอดรับจรงิต่ าว่าประมาณการ 

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน     70,000.00 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิสูงกว่าประมาณการ 

- ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์หรอืล้อเลื่อน   จ านวน  10,000.00 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบจาก  

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิสูงกว่าประมาณการ 

- ภาษีสรรพสามิต      จ านวน  7,270,000.00 บาท 

ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

 ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิสูงกว่าประมาณการ 

- ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน  60,000.00 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิสูงกว่าประมาณการ 

- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จ านวน  56,000.00 บาท 

ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิต่ ากว่าประมาณการ 

- เงนิที่เก็บว่าด้วยกฎหมายอุทยานแห่งชาติ   จ านวน  10,000.00 บาท 

    ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

    ปีงบประมาณที่ผ่านมามียอดรับจรงิสูงกว่าประมาณการ 

- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน  จ านวน  60,000.00 บาท 

ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

ปีงบประมาณที่ผา่นมามียอดรับจรงิต่ ากว่าประมาณการ 
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- ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและการใช้น้ าบาดาล  จ านวน  50,000.00   บาท 

ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 

ปีงบประมาณที่ผา่นมาไม่มียอดประมาณการ 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป รวม 22,587,300.00 บาท 

- เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่และ

ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน      22,587,300.00 บาท 

     ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมา 

เปรียบเทียบจากรับจริงในปีที่ผ่านมามียอดรับจริงต่ ากว่า

ประมาณการ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 



 

 

 

รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่

อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูม ิ

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

งานบริหารทั่วไป             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             

    เงินเดือนนายก/รองนายก 514,252.00 514,080.00 514,080.00 514,080.00 0 % 514,080 

    เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 43,280.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 43,280.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

85,860.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1,916,226.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 0 % 1,800,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,602,898.00 2,484,720.00 2,484,720.00 2,484,720.00   2,484,720 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนพนักงาน 1,515,598.00 1,139,182.32 1,407,060.00 1,548,120.00 9.32 % 1,692,360 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 3,795.00 0.00 0.00 12,000.00 -100 % 0 

    เงินประจ าต าแหน่ง 79,242.00 58,903.23 90,000.00 90,000.00 0 % 90,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 929,910.00 688,895.00 602,535.00 629,140.00 -4.87 % 598,480 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 84,000.00 75,239.00 56,025.00 49,000.00 -27.76% 35,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,612,545.00 1,962,219.55 2,155,620.00 2,328,260.00   2,416,240 

รวมงบบุคลากร 5,215,443.00 4,446,939.55 4,640,340.00 4,812,980.00   4,900,960 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,150.00 16,200.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27,550.00 29,890.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน 38,387.00 30,150.00 69,600.00 79,800.00 12.78 % 90,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 12,410.00 23,810.00 22,950.00 40,000.00 25 % 50,000 

รวมค่าตอบแทน 97,497.00 100,050.00 92,550.00 119,800.00   190,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 211,144.00 175,175.00 354,670.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 259,735.00 -23 % 200,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 363,780.00 224,663.00 91,910.00 401,160.00 -65.1 % 140,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

        
 

  

      ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
หน่วยงาน 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดท า
แผนชุมชน 

9,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 92,664.00 67,461.00 50,000.00 100 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ฯลฯ 

82,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      ค่าใช้จ่ายในการออกให้บริการ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการน้ าและนวัตวิถีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 112,300.00 -100 % 0 

      โครงการ อบต.สัญจรให้บริการประชาชน 0.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000 

      
โครงการกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ท าความดี
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฯ 

7,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี และหน่วยแพทย์
เคลื่อนท่ี พอ.สว.  

0.00 198,480.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      โครงการประชุมประชาคมจัดท าแผนชุมชน 0.00 9,720.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 0.00 122,500.00 -100 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักภาพหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

0.00 253,351.00 170,320.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดท าแผนชุมชน 0.00 9,950.00 0.00 19,750.00 -100 % 0 

      

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 0.00 0.00 21,400.00 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือหรือการจัดจ้าง 

0.00 0.00 169,988.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม
กิจกรรมท่ีสร้างจิตส านึกในความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

0.00 109,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "1 
อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 

0.00 0.00 0.00 20,300.00 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 204,127.88 41,283.72 117,987.88 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 931,401.88 1,144,786.72 1,002,336.88 1,087,145.00   730,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 160,983.00 112,490.00 133,200.00 280,000.00 -89.29 % 30,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 37,500.00 27,200.00 17,600.00 10,500.00 376.19 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 272,790.00 179,632.00 172,363.00 180,000.00 11.11 % 200,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 16,345.00 2,340.00 13,052.00 60,000.00 -66.67 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,840.00 22,560.00 16,040.00 10,000.00 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 507,458.00 344,222.00 352,255.00 540,500.00   340,000 

  ค่าสาธารณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 160,127.69 148,386.97 155,882.13 185,000.00 13.51 % 210,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0 % 5,000 

    ค่าบริการโทรศัพท์ 89,088.71 84,170.48 5,696.68 10,000.00 0 10,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 7,000.00 8,549.00 86,728.80 130,000.00 -38.46 80,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 256,216.40 241,106.45 248,307.61 330,000.00   305,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

รวมงบด าเนินงาน 1,792,573.28 1,830,165.17 1,695,449.49 2,077,445.00   1,565,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      ค่าจัดซ้ือเครื่องโทรสาร 0.00 18,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 0.00 65,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมติดต้ัง 

90,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจัดซ้ือเต้นท์  อบต.ท่าใหญ่ 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่งมัลติมีเดียร์ โปรเจคเตอร์ จ านวน 
1 เครื่อง 

0.00 0.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

      จัดซ้ือโต๊ะอเนกประสงค์ จ านวน 40 ตัว 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0 

      ชุดรับแขก  จ านวน 1 ชุด 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 
1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 5,170.00 -100 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเก้าอี้ส านักงาน จ านวน 
2 ตัว 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องดูดฝุ่น จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

      ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุกแบบดับเบ้ิลแคบ 0.00 669,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือล าโพงฮอร์น จ านวน 1 
ชุด 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

      ค่าจัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิง(ประเภทดิจิตอล) 19,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             

      ค่าจัดซ้ือตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 4 เครื่อง 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเตาแก๊ส จ านวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์โรงงาน             

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 
1,600 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือปั๊มลม จ านวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             

      ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์  (PC) 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ้ค) 16,700.00 0.00 0.00 21,000.00 -100 % 0 

 

35 



 

 

 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 
1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 17,000.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวด า  จ านวน 2 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 5,200.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0 

      
จัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด led 
ขาวด า 

0.00 0.00 3,200.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อื่น             

      ค่าจัดซ้ือผ้าใบเต็นท์สนาม จ านวน 10 ผืน 0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วชิราลงกรณ์ฯ 

0.00 99,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 387,200.00 852,000.00 138,600.00 226,870.00   0 

รวมงบลงทุน 387,200.00 852,000.00 138,600.00 226,870.00   0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์             

      อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลท่าใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00   40,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00   40,000 

รวมงานบริหารทั่วไป 7,415,216.28 7,149,104.72 6,474,389.49 7,117,295.00   6,505,960 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานบริหารงานท่ัวไป             

งานบริหารงานคลัง             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนพนักงาน 387,750.00 302,640.00 320,640.00 370,740.00 77.09 % 656,550 

    เงินประจ าต าแหน่ง 24,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 38.89 % 25,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 393,750.00 396,960.00 409,340.00 424,520.00 4.65 % 444,240 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 72,000.00 70,500.00 65,440.00 57,240.00 0 % 57,240 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 877,500.00 788,100.00 813,420.00 870,500.00   1,183,030 

รวมงบบุคลากร 877,500.00 788,100.00 813,420.00 870,500.00   1,183,030 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

19,000.00 0.00 18,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

 
รวมค่าตอบแทน 19,000.00 0.00 18,000.00 20,000.00   20,000 

 
ค่าใช้สอย             

 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 56,000.00 65,700.00 81,800.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 92,000.00 46.74 % 135,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 19,756.00 8,144.00 7,368.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดท าและปรังปรุงข้อมูลระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

99,995.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 13,750.00 700.00 4,050.00 10,000.00 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 189,501.00 74,544.00 93,218.00 112,000.00   275,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 72,581.55 60,994.05 65,000.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 12,118.00 24,776.00 2,660.00 85,000.00 -88.24 % 10,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,800.00 7,562.00 1,382.00 5,000.00 -100 % 0 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,500.00 5,350.00 13,970.00 5,000.00 100 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 95,999.55 98,682.05 83,012.00 125,000.00   40,000 

 ค่าสาธารณูปโภค 
      

             ค่าบริการไปรษณีย์ 11,409.00 12,957.00 5,894.00 15,000.00 -46.67 % 8,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 11,409.00 12,957.00 5,894.00 15,000.00 
 

8,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

 
                                            รวมงบด าเนินงาน 315,909.55 186,183.05 200,124.00 272,000.00 

 
343,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร  0.00 9,800.00 0.00 6,000.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0 

      จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 28,000 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จ านวน 
2 เครื่อง  

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด 
LED ขาวด า 

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 9,800.00 4,300.00 43,300.00   28,000 

รวมงบลงทุน 0.00 9,800.00 4,300.00 43,300.00   28,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,193,409.55 984,083.05 1,017,844.00 1,185,800.00   1,554,030 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,608,625.83 8,133,187.77 7,492,233.49 8,303,095.00   8,059,990 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 208,550.00 238,560.00 22,100.00 816.83 % 202,620 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 208,550.00 238,560.00 22,100.00   202,620 

รวมงบบุคลากร 0.00 208,550.00 238,560.00 22,100.00   202,620 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

226,550.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 226,550.00 0.00 0.00 0.00   10,000 

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือผ้าห่มกันหนาวให้
ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
ค่าใช้จ่ายโครงการชุดสายตรวจ อปพร. 
ปฎิบัติการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

39,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
และบริการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยต าบลท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 200,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 149,550.00 148,920.00 205,000.00 -95.12 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ 

97,300.00 0.00 77,070.00 102,965.00 -32.02 % 70,000 

      
โครงการชุดสายตรวจ อปพร.ปฏิบัติการด้าน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
อบต. ท่าใหญ่ 

0.00 6,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์
และเทศกาลปีใหม่ 

0.00 90,520.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 136,900.00 246,370.00 225,990.00 307,965.00   300,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0.00 18,550.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 45,000.00 9,750.00 8,250.00 0.00 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 45,000.00 28,300.00 8,250.00 30,000.00   30,000 

รวมงบด าเนินงาน 408,450.00 274,670.00 234,240.00 337,965.00   340,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 408,450.00 483,220.00 472,800.00 360,065.00   542,620 

43 



 

 

 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
      

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝา่ยประจ า)             

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 201,850.00 228,000.00 236,680.00 5.21 % 249,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 201,850.00 228,000.00 236,680.00   249,000 

รวมงบบุคลากร 0.00 201,850.00 228,000.00 236,680.00   249,000 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าใหญ่ 

46,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 

24,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายโครงการแม่บ้านดับไฟ รุ่น 2 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจัดซ้ือไฟสัญญาณจราจร 0.00 98,000.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการติดตั้งกระจกโค้งสะท้อนแสง เพื่อ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  พ.ศ. 
2559 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยภายในชุมชน 

0.00 40,000.00 0.00 30,000.00 0 %  30,000 

      
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อบต.ท่าใหญ่  

0.00 156,390.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าใหญ่ 

0.00 0.00 93,260.00 99,690.00 0.31 % 100,000 

      
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
โครงการอบรมฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการกู้ชีพ
กู้ภัย (otos) 

0.00 6,920.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 141,400.00 301,310.00 93,260.00 129,690.00   180,000 

รวมงบด าเนินงาน 141,400.00 301,310.00 93,260.00 129,690.00   180,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 141,400.00 503,160.00 321,260.00 366,370.00   429,000 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 549,850.00 986,380.00 794,060.00 726,435.00   971,620 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานการศึกษา             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนพนักงาน 43,280.00 1,166,087.00 1,035,480.00 1,129,000.00 17.96 % 1,331,730 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 558,600.00 576,750.00 613,320.00 3.4 % 634,200 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 79,080.00 60,930.00 96,000.00 -58.75 % 39,600 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 43,280.00 1,803,767.00 1,673,160.00 1,838,320.00   2,010,530 

รวมงบบุคลากร 43,280.00 1,803,767.00 1,673,160.00 1,838,320.00   2,010,530 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน 6,000.00 24,000.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 35,222.00 10,700.00 30,000.00 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 6,000.00 59,222.00 10,700.00 30,000.00   50,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 15,200.00 17,700.00 59,700.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 178,000.00 0 % 178,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      ค่าเดินทางไปราชการ 0.00 1,680.00 5,792.00 10,000.00 0 % 10,000 

      โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 3,650.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 15,200.00 19,380.00 69,142.00 198,000.00   208,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 25,000.00 103,250.00 35,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,300.00 4,250.00 4,170.00 20,000.00 -50 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 39,300.00 107,500.00 39,170.00 50,000.00   50,000 

รวมงบด าเนินงาน 60,500.00 186,102.00 119,012.00 278,000.00   308,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องโทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด  
32 น้ิว จ านวน 4 เครื่อง  

0.00 56,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องเล่น CD / DVD  จ านวน 4 
เครื่อง 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 

31,600.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
4,300  บาท 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,600 

รวมค่าครุภัณฑ์ 31,600.00 76,000.00 0.00 0.00    8,600 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             

      

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  โดย
จ้างเหมาจัดท าอ่างล้างหน้าแปรงฟัน   
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอาคาร 2 

0.00 0.00 19,000.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการปรับปรุงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อาคารหลังใหม่ 

72,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 72,500.00 0.00 19,000.00 0.00   0 

รวมงบลงทุน 104,100.00 76,000.00 19,000.00 0.00   8,600 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 207,880.00 2,065,869.00 1,811,172.00 2,116,320.00   2,327,130 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานการศึกษา 
      

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 1,232,915.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      

ค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 85,880.00 -100 % 0 

      ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 30,000.00 9,960.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเด็ก
ปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะ
ทางวิชาการส าหรับเด็ก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านติดตาม
พัฒนาการเด็ก 

0.00 521,465.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสร้างทักษะทาง
วิชาการส าหรับเด็ก 

0.00 0.00 9,990.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 169,850.00 283,900.00 282,200.00 174.34 % 774,200 

      ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน 0.00 952,000.00 940,800.00 813,400.00 -100 % 0 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 268,600 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับเด็ก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 178,540 

รวมค่าใช้สอย 1,262,915.00 1,653,275.00 1,264,690.00 1,221,480.00   1,281,340 

  ค่าวัสดุ             

    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,592,566.46 1,754,049.46 1,637,703.50 1,644,100.00 -10.61 % 1,469,726 

รวมค่าวัสดุ 1,592,566.46 1,754,049.46 1,637,703.50 1,644,100.00   1,469,726 

รวมงบด าเนินงาน 2,855,481.46 3,407,324.46 2,902,393.50 2,865,580.00   2,751,066 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,234,000.00 3,094,000.00 2,824,000.00 0.00 0 % 0 

      
อุดหนุนโครงการต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

      
อุดหนุนโครงการปลูกพืชปลอดสารพิษและ
เลี้ยงปลาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
อุดหนุนโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และไร่นา
สวนผสมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอ
เพีย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
อุดหนุนโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และไร่นา
สวนผสมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง   

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

      
อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
อุดหนุนโครงการโรงเรียนต าบลท่าใหญ่
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-
NET ประจ าปีการศึกษา 2562 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านดนตรี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
ให้แก่โรงเรียน 

0.00 0.00 0.00 2,768,000.00 -1.3 % 2,732,000 

รวมเงินอุดหนุน 3,234,000.00 3,094,000.00 2,824,000.00 2,858,000.00   2,922,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 3,234,000.00 3,094,000.00 2,824,000.00 2,858,000.00   2,922,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,089,481.46 6,501,324.46 5,726,393.50 5,723,580.00   5,673,066 

รวมแผนงานการศึกษา 6,297,361.46 8,567,193.46 7,537,565.50 7,839,900.00   8,000,196 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานสาธารณสุข             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 53,400 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 199,730.00 201,240.00 208,320.00 214,680.00 6.04 % 227,640 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 199,730.00 201,240.00 208,320.00 214,680.00   286,040 

รวมงบบุคลากร 199,730.00 201,240.00 208,320.00 214,680.00   286,040 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 18,243.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 87,000 

      

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมา
แรงงาน ค่าจ้างล้างอัดขยายรูป จ้างเหมา
เขียนป้าย ฯลฯ 

0.00 0.00 0.00 55,000.00 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สีขาว 14,850.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพ อสม. และ
ภาคีเครือข่ายสุขภาพต าบลท่าใหญ่ 

434,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการขยะแลกไข่ต าบลท่าใหญ่ 0.00 29,820.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขผู้น าหมู่บ้านด้านสาธารณสุขและ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -50 % 50,000 

      
โครงการเพิ่มศักยภาพอสม.และภาคี
เครือข่ายสุขภาพต าบลท่าใหญ่ 

0.00 294,450.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก  

85,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในเขตต าบลท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออกในเขตต าบลท่าใหญ่ 

0.00 67,780.00 17,859.00 94,500.00 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า และท าหมันสุนัข - แมว 

39,850.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า และท าหมันสุนัขและแมว 

0.00 0.00 54,055.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกและการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย 

0.00 0.00 120,450.00 30,000.00 -100 % 0 

      
โครงการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่( อบต.สี
ขาว) 

0.00 0.00 15,300.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 60,000 

รวมค่าใช้สอย 574,660.00 392,050.00 225,907.00 329,500.00   337,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 17,154.00 13,545.00 20,000.00 50 % 30,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 16,700.00 79.64 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 18,158.00 52,898.00 61,905.00 123,985.00 -59.67 % 50,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 99,650.00 98,400.00 98,520.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 117,808.00 168,452.00 173,970.00 160,685.00   110,000 

รวมงบด าเนินงาน 692,468.00 560,502.00 399,877.00 490,185.00   447,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 892,198.00 761,742.00 608,197.00 704,865.00   733,040 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานสาธารณสุข 
      

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 266,400.00 294,000.00 279,000.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 321,600.00 24.38 % 400,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 44,520.00 108,160.00 50,000.00 -40 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 266,400.00 338,520.00 387,160.00 371,600.00   430,000 

รวมงบด าเนินงาน 266,400.00 338,520.00 387,160.00 371,600.00   430,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนเอกชน 165,000.00 165,000.00 220,000.00 0.00 0 % 0 

      เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 220,000 

      โครงการพระราชด าหริด้านสาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 165,000.00 165,000.00 220,000.00 220,000.00   220,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 165,000.00 165,000.00 220,000.00 220,000.00   220,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 431,400.00 503,520.00 607,160.00 591,600.00   650,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,323,598.00 1,265,262.00 1,215,357.00 1,296,465.00   1,383,040 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนพนักงาน 325,850.00 262,254.00 279,780.00 298,820.00 30.43 % 389,760 

    เงินประจ าต าแหน่ง 10,500.00 0.00 0.00 10,000.00 -50 % 5,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 33,016.00 146,280.00 0 % 146,280 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 0.00 5,124.00 21,420.00 0 % 21,420 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 336,350.00 262,254.00 317,920.00 476,520.00   562,460 

รวมงบบุคลากร 336,350.00 262,254.00 317,920.00 476,520.00   562,460 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00   10,000 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 24,500.00 0.00 53,000.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

   
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ       

   

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และค่าจ้างให้กับ
บุคคลท่ีช่วยปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าใหญ่ 

0.00 75,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 2,188.00 1,760.00 20,000.00 0 % 20,000 

      โครงการรับ-ส่งเด็กอยากจนและด้อยโอกาส 0.00 0.00 574,424.00 600,000.00 0 % 600,000 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

2,400.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 26,900.00 77,488.00 629,184.00 620,000.00   640,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 25,000.00 30,000.00 25,000.00 15,000.00 33.33 % 20,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 8,910.00 6,950.00 2,580.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 33,910.00 36,950.00 27,580.00 25,000.00   30,000 

รวมงบด าเนินงาน 60,810.00 114,438.00 656,764.00 655,000.00   680,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

   งบลงทุน 
      

   ค่าครุภัณฑ์ 
      

                  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
      

                        ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ 
                        อเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 700.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 700.00   0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 700.00   0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 397,160.00 376,692.00 974,684.00 1,132,220.00   1,242,460 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 397,160.00 376,692.00 974,684.00 1,132,220.00   1,242,460 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานเคหะและชุมชน             

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนพนักงาน 321,500.00 326,760.00 153,373.00 136,320.00 95.17 % 266,055 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 14,000.00 -100 % 0 

    เงินประจ าต าแหน่ง 38,500.00 42,000.00 17,500.00 0.00 100 % 5,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 145,910.00 252,387.00 175,526.00 178,270.00 54.82 % 276,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 16,360.00 25,312.00 22,034.00 17,535.00 77.93 % 31,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 522,270.00 646,459.00 368,433.00 346,125.00   578,255 

รวมงบบุคลากร 522,270.00 646,459.00 368,433.00 346,125.00   578,255 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าตอบแทน             

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,880.00 1,880.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าตอบแทน 1,880.00 1,880.00 0.00 0.00   0 

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 90,000.00 115,600.00 225,720.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 108,000.00 -24.07 % 82,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0.00 8,504.00 1,440.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

15,424.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 98,015.00 44,540.00 21,720.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 203,439.00 168,644.00 248,880.00 148,000.00   122,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 35,485.00 35,000.00 35,000.00 15,000.00 33.33 % 20,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 34,340.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    วัสดุก่อสร้าง 0.00 18,500.00 411,546.00 220,000.00 -31.82 % 150,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 57,805.00 95,273.00 14,707.00 50,000.00 100 % 100,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,440.00 5,400.00 4,170.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 131,070.00 154,173.00 465,423.00 295,000.00   280,000 

รวมงบด าเนินงาน 336,389.00 324,697.00 714,303.00 443,000.00   402,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 0.00 9,800.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

      
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิก 
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,300,000 

    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      
เครื่องสูบน้ า แบบจุ่มสูบ ขนาด 1.5 แรงม้า 
จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง              

      เครื่องเจาะคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000 

      
แบบหล่อคอนกรีต ทรงสี่เหล่ียม(เหล็ก)
ขนาด 15*15*15 ซม. 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,000 

    ครุภัณฑ์ส ารวจ             

      ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส ารวจ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             

      ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ 0.00 15,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (lnkjet  
printer) 

0.00 0.00 7,100.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk tank  printer)    

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซ้ือเครื่องส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 0.00 2,500.00 -100 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20,790.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 40,790.00 25,600.00 31,400.00 2,500.00   2,383,000 

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ  เช่น  อาคารต่างๆ  ถนน  ฝายน้ าล้น 
สะพาน  ฯลฯ 

0.00 0.00 1,971,500.00 0.00 0 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น อาคารต่างๆ ถนน ฝายน้ าล้น 
สะพาน ฯลฯ 

0.00 0.00 0.00 1,274,176.00 -54.15 % 584,169 

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซ่ึง
สิ่งก่อสร้าง 

            

      
ค่าจ้างส ารวจออกแบบสถานีสูบน้ าด้วย
พลังงานไฟฟ้าบ้านโนนส าราญ หมู่ท่ี 10 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 1,971,500.00 1,274,176.00   634,169 

รวมงบลงทุน 40,790.00 25,600.00 2,002,900.00 1,276,676.00   3,017,169 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 899,449.00 996,756.00 3,085,636.00 2,065,801.00   3,997,424 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานเคหะและชุมชน 
      

งานไฟฟ้าถนน             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 30,000.00 98,370.00 93,587.00 100,000.00 -50 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 30,000.00 98,370.00 93,587.00 100,000.00   50,000 

รวมงบด าเนินงาน 30,000.00 98,370.00 93,587.00 100,000.00   50,000 

  งบลงทุน             

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             

      
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างง
สาธารณะ  

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 50,000.00 0.00 0.00   0 

รวมงบลงทุน 0.00 50,000.00 0.00 0.00   0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 0.00 0.00 2,707,150.27 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนอง
บัวแดง 

0.00 0.00 0.00 4,000.00 7,400 % 300,000 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 2,707,150.27 4,000.00   300,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 2,707,150.27 4,000.00   300,000 

รวมงานไฟฟ้าถนน 30,000.00 148,370.00 2,800,737.27 104,000.00   350,000 

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 929,449.00 1,145,126.00 5,886,373.27 2,169,801.00   4,347,424 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      
โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่ 

0.00 69,775.00 114,985.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส  

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการท าดีเพื่อแม่ห่างไกลยาเสพติด 0.00 44,184.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  เทิด
ไท้องค์ราชัน  ราชินี 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน ต าบลท่าใหญ่ 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่ 0.00 48,450.00 82,857.00 0.00 0 % 0 

      โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีและครอบครัว 0.00 49,750.00 19,950.00 0.00 0 % 0 

      โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 0.00 25,150.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

รวมค่าใช้สอย 0.00 487,309.00 217,792.00 0.00   0 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 487,309.00 217,792.00 0.00   0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0.00 487,309.00 217,792.00 0.00   0 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือผ้าห่มกันหนาวให้
ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว  

99,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง
ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส 

99,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือวัสดุก่อสร้างท่ีอยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมท่ีอยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจ  เทิดไท้องค์ราชัน  ราชิน ี

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการต าบลท่าใหญ่ 

19,910.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุผู้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสต าบลท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -33.33 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่า
ใหญ่ 

89,580.00 0.00 0.00 90,000.00 11.11 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว
ต าบลท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีและ
ครอบครัว 

39,900.00 0.00 0.00 16,500.00 81.82 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน ต.ท่าใหญ่ 

64,915.00 0.00 0.00 5,000.00 500 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

99,750.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีต าบล
ท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่ 

94,960.00 0.00 0.00 137,000.00 -27.01 % 100,000 

      
สร้างอาชพีสร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ตลาดประชารัฐท้องถิ่น
สุขใจ ต าบลท่าใหญ่) 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 608,875.00 0.00 50,000.00 403,500.00   580,000 

รวมงบด าเนินงาน 608,875.00 0.00 50,000.00 403,500.00   580,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 59,000.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 59,000.00 0.00   0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 59,000.00 0.00   0 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 608,875.00 0.00 109,000.00 403,500.00   580,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 608,875.00 487,309.00 326,792.00 403,500.00   580,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ             

งานกีฬาและนันทนาการ             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
ประจ าปี 2558 

49,900.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2560 

0.00 49,780.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2561 

0.00 0.00 49,990.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาท่าใหญ่คัพ 
ประจ าปี 2560 

0.00 119,660.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่
เกมส์ประจ าปี  2558 

129,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจ าปี 2561 

0.00 0.00 19,760.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
ประจ าปี 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท่าใหญ่คัพ 
ประจ าปี 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่า
ใหญ่เกมส์ประจ าปี 2560 

0.00 69,720.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่า
ใหญ่เกมส์ประจ าปี 2561 

0.00 0.00 98,400.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่า
ใหญ่เกมส์ประจ าปี 2562 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่า
ใหญ่เกมส์ประจ าปี 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประจ าปี 2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชน"
ไทคัพ"ประจ าปี 2558 

49,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการ แข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 124,600.00 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด  ประจ าปี 2562 

0.00 0.00 0.00 70,000.00 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี 2562 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 229,650.00 239,160.00 168,150.00 314,600.00   270,000 

 

71 



 

 

 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุกีฬา 98,998.00 99,000.00 118,975.00 110,000.00 0 % 110,000 

รวมค่าวัสดุ 98,998.00 99,000.00 118,975.00 110,000.00   110,000 

รวมงบด าเนินงาน 328,648.00 338,160.00 287,125.00 424,600.00   380,000 

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์กีฬา             

      
เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

0.00 141,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 141,000.00 0.00 0.00   0 

รวมงบลงทุน 0.00 141,000.00 0.00 0.00   0 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000.00 20,000.00 40,000.00 0.00 0 % 0 

      
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ าวัวแดงท่า
ใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาอ าเภอ(ต้นน้ า
ซีเกมส์) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00   40,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 20,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00   40,000 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 348,648.00 499,160.00 327,125.00 444,600.00   420,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีบุญ
กระธูป 

0.00 356,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง 

0.00 36,800.00 48,280.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 0.00 0.00 29,940.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานปฏิบัติธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญกระ
ธูป 

0.00 0.00 0.00 320,000.00 -18.75 % 260,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือน
หก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

0.00 0.00 0.00 69,400.00 -27.95 % 50,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

0.00 0.00 0.00 54,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
วันเข้าพรรษา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 %  50,000 

      
โครงการคุณธรรมและจริยธรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

49,945.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา 0.00 29,960.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและ
ประเพณีต่างๆ  

282,200.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 332,145.00 422,760.00 78,220.00 493,400.00   460,000 

รวมงบด าเนินงาน 332,145.00 422,760.00 78,220.00 493,400.00   460,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
อุดหนุนโครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญ
กระธูปท่ีว่าการอ าเภอหนองบัวแดง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000 

รวมเงินอุดหนุน 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00   90,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00   90,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 392,145.00 482,760.00 78,220.00 493,400.00   550,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 740,793.00 981,920.00 405,345.00 938,000.00   970,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน             

  งบลงทุน             

  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

    ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก             

      
โครงการปรับปรุงภายในตัวอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าใหญ่ 

32,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             

      
โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หลังใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าใหญ่ 

146,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(ลาน
เอนกประสงค์หน้าส านักงาน)  

0.00 0.00 0.00 2,250,000.00 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

0.00 39,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการวางท่อระบายน้ าภายในบ้าน หมู่ 
10  

14,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
5. โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ท่ี 6 บ้านโนนมะค่า จากบ้านนายคนึง 
ครองวงค์-โรงเรียนราฏษ์บ ารุง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 179,000 

      
โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ท่ี 7 บ้านภูนก
เขียน สายหน้าโรงเรียนบ้านภูนกเขียน 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 191,000 

      
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า  จากบ้าน นายบุญ
มี ครองโชค ถึงบ้าน นายสุรพล   ต้นแป๊ะ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 33,000 

      
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 10 บ้านโนนส าราญ ข้าง ก.ศ.น. ต าบล
ท่าใหญ๋ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 277,000 

      
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 11 บ้านห้วยโกเตี้ย บ้าน นาย เชษฐา 
ถึง หมู่ 9 บ้านห้วยเชือก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 255,000 

      

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 บ้านโนนศรีสง่า จากบ้าน นายสมาน 
แสงสุดตา ถึง โรงเลี้ยงใหม นางวันนา กลาง
เมืองขวา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 360,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 บ้านโนนศรีทอง จาก บ้านนางอ่อน 
อุตพรมถึงบ้านนางภาวนา โครตเมือง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 164,000 

      
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 8 บ้านโนนศิลา จากบ้านนายสมเด็จ 
ช่างทองค า-บ้านนายสังขร 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 119,000 

      
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยเซือก จุดบ้านนายสุภาพ 
บุษผารัตนัง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 43,000 

      
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ า คสล.
แบบล้นผ่าน (กั้นล าน้ าเจา)  หมู่ท่ี 8 บ้าน
โนนศิลา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 425,000 

      
โครงการ ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุก สายนานายม้วน 
แสงสุวรรณ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ท่ี 11 

0.00 0.00 171,500.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 5  สายบ้านนางค า
ผาย  คณะหาญ  ถึงท่ีนายแดง  รณชัย 

0.00 0.00 0.00 231,000.00 -100 % 0 

      
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 3  

0.00 0.00 140,000.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการก่อสร้างถนนคอกกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนส าราญ  หมู่ท่ี 10  

418,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านโนนมะค่า  หมู่ท่ี 6 

0.00 265,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยโกเตี้ย  หมู่ท่ี  11 

0.00 237,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ท่ี 11  

208,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านห้วยเชือก หมู่ท่ี 9 ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 45,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 6  บ้านโนนมะค่า 

278,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านนายค าดี ศรีพลเล่ห์ ถึง บ้านนาย
ปรีชา พันธ์หนองเป็ด หมู่ท่ี 5 บ้านโนนศรี
ทอง 

0.00 0.00 0.00 296,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ม.3 บ้านโนนสะอาด 

320,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

 

79 

 



 

 

 

 

รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมุ่ท่ี 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

0.00 273,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี  5  บ้านโนนศรีทอง 

181,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี  7  บ้านภูนกเขียน  ต าบลท่าใหญ่  
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   

0.00 0.00 290,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 10 บ้านโนนส าราญ  สายบ้านนายรณ
ชัย  ปล้ืมสุดถึงบ้านนางอรุโนทัย  สมเพชร 

0.00 0.00 0.00 320,000.00 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 บ้านโนนศรีสง่า  ต.ท่าใหญ่  อ.
หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  

0.00 0.00 162,500.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 4 บ้านโนนศรีสง่า ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   

0.00 0.00 217,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 6 บ้านโนนมะค่า ต.ท่าใหญ่ อ. หนอง
บัวแดง จ. ชัยภูมิ 

0.00 0.00 112,000.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 7 บ้านภูนกเขียน ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 216,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 8 บ้านโนนศิลา 

282,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยเชือก 

280,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จ านวน 2 สาย หมู่ท่ี 1 บ้านหนองเป็ดต าบล
ท่าใหญ่  

274,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหลิมเหล็ก 
บ้านโนนศิลา หมู่ท่ี 8 บ้านโนนศิลา ต าบล
ท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 390,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ลาดยาง (ซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต) 
บ้านโนนสะอาด หมู่ท่ี 3  ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 0.00 293,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร
ลาดยาง (ซ่อมสร้างแอสฟัลติกคอนกรีต) 
บ้านห้วยเชือก  หมู่ท่ี 9 ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

0.00 0.00 295,000.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  คุ้ม
โนนหัวนา  หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยเชือก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 234,000 

      
โครงการก่อสร้างรั้ว-ประตูทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าใหญ่ 

46,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ 3  บ้าน
โนนสะอาด 

33,700.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 9 บ้าน
ห้วยเชือก 

23,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าปากลิ้นราง 
หมู่ท่ี 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

0.00 96,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน ม.3 0.00 19,900.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการขยายท่อส่งน้ าประปา PVC ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 11  บ้านห้วยโกเตี้ย 

0.00 0.00 0.00 59,000.00 -100 % 0 

      
โครงการขยายท่อส่งน้ าประปา PVC ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 3  บ้านโนนสะอาด 

0.00 0.00 0.00 104,000.00 -100 % 0 

      

โครงการขยายท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร จ่าย
น้ าเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร หมู่ท่ี 9 บ้านห้วย
เชือก ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 225,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      

โครงการขยายท่อส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ท่อ 
PVC จ่ายน้ าเข้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร จากนา
นายแดง หีบแก้ว ถึง นานายสุพิศ นุชแจ้ง
ยงค์ หมู่ท่ี 9 บ้านห้วยเชือก  

0.00 0.00 0.00 458,000.00 -100 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต  บ้านหนอง
เป็ด  หมู่ท่ี  1 

0.00 47,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตรพร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 บ่อ 
บ้านโนนศรีทอง หมู่ท่ี 5 

0.00 0.00 29,500.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติก 
คอนกรีต บ้านโนนศรีทอง หมู่ท่ี 5 

0.00 315,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต  บ้านโนนศรีสง่า  หมู่ท่ี  4 

0.00 152,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต  บ้านภูนกเขียน  หมู่ท่ี  7 

0.00 152,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต  บ้านห้วยข่าเฒ่า  หมู่ท่ี  2 

0.00 152,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต  สายทางบ้านโนนศรีสง่า 

0.00 182,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต สายทางบ้านโนนศรีทอง 

0.00 274,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต หมู่ท่ี 3 บ้านโนนสะอาด ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

0.00 283,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต หมู่ท่ี 7 บ้านภูนกเขียน ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  

0.00 152,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการติดตั้งไฟฟ้าภายในสนามกีฬา อบต.
ท่าใหญ่  

0.00 74,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนน
ส าราญ หมู่ท่ี 10 ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

0.00 355,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
โกเตี้ย  หมู่ท่ี  11 ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอ
หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 0.00 275,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วย
โกเตี้ย หมู่ท่ี 11  ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอ
หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 2 สาย 

0.00 357,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ท่ี 9 
บ้านห้วยเชือก ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 125,000.00 0.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 
บ้านโนนมะค่า ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 390,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการทางระบายน้ าไร้ท่อระบบธนาคาร
น้ าใต้ดินแบบปิด จากบ้านนางบัวพันธ์  สิงห์
ชัย  ถึงบ้านนางทุม  ถาวงค์กลาง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 57,000 

      

โครงการปรับปรุงคุณภาพผิวจราจรสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามล าน้ าเจา บ้าน
หนองเป็ด หมู่ 1 ต าบลท่าใหญ่  อ าเภอ
หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 0.00 70,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยลง
หินคลุก  บ้านโนนศรีสง่า  หมู่ีท่ี  4 

0.00 99,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุก  บ้านโนนศรีสง่า  
หมู่ท่ี 4  ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ  

0.00 0.00 146,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุก  บ้านโนนส าราญ 
หมู่ท่ี  10  ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัว
แดง จังหวัดชัยภูมิ  

0.00 0.00 146,000.00 0.00 0 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุก  บ้านห้วยโกเตี้ย  
หมู่ท่ี 11  ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัว
แดง  จังหวัดชัยภูมิ  

0.00 0.00 175,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุก  หมู่ท่ี  2  บ้าน
ห้วยข่าเฒ่า สายนานายคณิต  ค าสีทา  ถึง
นานางล าดวล  ถาวงค์กลาง 

0.00 0.00 0.00 57,000.00 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุก  หมู่ท่ี  3  สาย
สะพานข้ามล าน้ าเจาถึงนานายบุญ  อิน
เจริญ 

0.00 0.00 0.00 115,000.00 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุก  หมู่ท่ี 4  บ้าน
โนนศรีสง่า  สายนา นายบุญชม  เนื่องแก้ว 
ถึง นานายชุมพล  ค าพร 

0.00 0.00 0.00 316,000.00 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุก บ้านหนองเป็ด 
หมู่ 1 ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ 

0.00 0.00 43,000.00 0.00 0 % 0 
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563 

      
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นท่ี
การเกษตรโดยลงหินคลุกหมู่ท่ี 9  สายข้าง
วัดป่าสันติธรรม 

0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผิงจราจรเสริมผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 1   บ้านหนองเป็ด 
สายบ้านนางหม้อ  เหมเมืองกลางถึงบ้าน
นางบุญล า  ดีหนองเป็ด    

0.00 0.00 0.00 136,000.00 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอส
ฟัลติกคอน กรีต  หมู่ท่ี 3  บ้านโนนสะอาด  
สายข้างวัดสว่างธรรมมาราม – ด้านทิศ
ตะวันออก   

0.00 0.00 0.00 152,000.00 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอส
ฟัลติกคอน กรีต หมู่ท่ี 6 บ้านโนนมะค่า 
สายบ้านแม่ทองค า หาญวงค์ ถึงบ้านนายสุ
เทพ ทนศรี 

0.00 0.00 0.00 187,000.00 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิวทางแอส
ฟัลติกคอนกรีต  หมู่ท่ี 1 บ้านหนองเป็ด 
สายบ้านนางหนูกิน  สีหาค า 

0.00 0.00 0.00 161,000.00 -100 % 0 

      โครงการลงหินคลุก  หมู่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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      โครงการลงหินคลุก  หมู่ 4 บ้านโนนศรีสง่า 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.แบบผ่าซีก
(ร่องระบายน้ า)ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 จาก
บ้านนายสมบัติ  ปาทา  ถึงบ้านนายสว่าง  
นวลฤาชา 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      
โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  
หมู่ท่ี  1  บ้านหนองเป็ด  จากบ้านนางหม้อ 
เหมเมืองกลาง - บ้านนายแหลม กุลวิเศษ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 214,000 

      
โครงารก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนศรีสง่า  หมู่ท่ี  4 

76,635.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง             

      
โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน
หลังท่ี 2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 1,891,000 

รวมค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,811,135.00 4,916,700.00 2,565,500.00 4,925,000.00   4,442,000 

รวมงบลงทุน 2,811,135.00 4,916,700.00 2,565,500.00 4,925,000.00   4,442,000 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,811,135.00 4,916,700.00 2,565,500.00 4,925,000.00   4,442,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,811,135.00 4,916,700.00 2,565,500.00 4,925,000.00   4,442,000 
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แผนงานการเกษตร             

งานส่งเสริมการเกษตร             

  งบบุคลากร             

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 53,400 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 0.00   58,400 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00   58,400 

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 36,300.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 0.00 0.00 0.00 67,800.00 -100 % 0 

      ค่าจ้างเหมาบริการ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      ค่าธรรมเนียมต่างๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ
สนับสนุนพันธุ์พืช 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปลูกกล้วย 

94,950.00 35,010.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

49,850.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช 99,950.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล 

196,550.00 76,750.00 85,920.00 70,000.00 42.86 % 100,000 

      

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
จัดการน้ าท้ังระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
อย่างยั่งยืน และการบริหารการท่องเท่ียว
เมืองรอง 

0.00 0.00 0.00 34,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 441,300.00 111,760.00 122,220.00 171,800.00   295,000 

รวมงบด าเนินงาน 441,300.00 111,760.00 122,220.00 171,800.00   295,000 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

  งบลงทุน             

  ค่าครุภัณฑ์             

    ครุภัณฑ์การเกษตร             

      
ค่าจัดซ้ือเครื่องสูบน้ า ขนาด 2 น้ิว 6.5 
แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 6,000.00   0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 6,000.00   0 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 441,300.00 111,760.00 122,220.00 177,800.00   353,400 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้             

  งบด าเนินงาน             

  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

            

      ค่าใช้จ่ายโครงการถนนสวย 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 40,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าทดแทนภายใน
ต าบล 

0.00 42,850.00 67,860.00 0.00 100 % 30,000 

      
โครงการ ถนนสวย คลองน้ าใส ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 117,380.00 -100 % 0 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

      
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 
๒๕๕๙ "รวมใจภักดิ ์ ร่วมปลูก ร่วมรักษา" 

30,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการฝึกอบรมการจัดการป่าชุมชน 0.00 0.00 65,700.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 30,000.00 42,850.00 133,560.00 117,380.00   70,000 

  ค่าวัสดุ             

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0.00 147,549.00 124,383.00 110,600.00 126.04 % 250,000 

รวมค่าวัสดุ 0.00 147,549.00 124,383.00 110,600.00   250,000 

รวมงบด าเนินงาน 30,000.00 190,399.00 257,943.00 227,980.00   320,000 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 30,000.00 190,399.00 257,943.00 227,980.00   320,000 

รวมแผนงานการเกษตร 471,300.00 302,159.00 380,163.00 405,780.00   673,400 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

แผนงานงบกลาง             

งบกลาง             

  งบกลาง             

  งบกลาง             

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 111,423.00 123,000.00 116,461.00 117,114.00 62.84 % 190,714 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 4,600.00 -100 % 0 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0.00 7,990,500.00 8,474,000.00 9,150,000.00 7.87 % 9,870,000 

    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 3,030,400.00 3,268,800.00 3,788,500.00 8.96 % 4,128,000 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 84,000.00 84,000.00 87,000.00 93,500.00 -3.74 % 90,000 

    ส ารองจ่าย 147,254.00 1,196,800.00 0.00 293,000.00 -54.94 % 132,030 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000.00 250,000.00 180,000.00 0.00 0 % 0 

      
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่า
ใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
เงินสมทบกองทุนส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

0.00 0.00 0.00 210,000.00 -14.29 % 180,000 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) 

168,000.00 180,255.00 192,703.00 203,090.00 12.82 % 229,126 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ 

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

รวมงบกลาง 660,677.00 12,854,955.00 12,318,964.00 13,859,804.00   14,829,870 

รวมงบกลาง 660,677.00 12,854,955.00 12,318,964.00 13,859,804.00   14,829,870 

รวมงบกลาง 660,677.00 12,854,955.00 12,318,964.00 13,859,804.00   14,829,870 

รวมแผนงานงบกลาง 660,677.00 12,854,955.00 12,318,964.00 13,859,804.00   14,829,870 

รวมทุกแผนงาน 23,398,824.29 40,016,884.23 39,897,037.26 42,000,000.00   45,500,000 
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รายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 
 

 



96 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  45,500,000 บาท   จ่ายจากเงนิรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 22,912,700.-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,587,300.-บาท   

แผนงานบริหารงานทั่วไป      รวมทั้งสิ้น    8,059,990.-บาท 

งานบรหิารงานท่ัวไป        รวม  6,505,960.-บาท 

งบบุคลากร         รวม  4,950,960.-บาท 

หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     รวม  2,484,720.-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย เงินเดือนนายก อบต. และรองนายก อบต. ตั้งไว้    514,080.-.บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดอืนนายกและรองนายก  ดังนี้ 

        - เงินเดอืน นายก  อบต.   (20,400×12=244,800)            ตั้งไว้    244,800.- บาท  

                 - เงินเดอืน รองนายก  อบต.  จ านวน  2 อัตรา (11,220×2×12=269,280)   

ตั้งไว้    269,280.- บาท  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554      (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

          2. ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต.        

ตั้งไว้ 42,120.-บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าเงินตอบแทนประจ าต าแหนง่นายกและรองนายก ดังนี้ 

                     - ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  นายก อบต.      ตั้งไว้   21,000.- บาท  

  -  ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต. จ านวน2 อัตรา  ตั้งไว้  21,120.- บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554       (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3. ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. /รองนายก อบต. ตั้งไว้  42,120.-บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าเงินตอบแทนพิเศษนายก และรองนายก ดังนี้ 

                     - เงินคา่ตอบแทนพิเศษ  นายก  อบต.       ตั้งไว้ 21,000.-บาท  

            - เงินคา่ตอบแทนพิเศษ  รองนายก  อบต.  จ านวน 2 อัตรา   ตั้งไว้ 21,120.-บาท 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2554        (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 4.  ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  ตั้งไว้ 86,400.-บาท 

  - เงินเดอืนเลขานกุารนายก อบต.    ตั้งไว้ 86,400.-บาท        

  เพื่อจา่ยเป็นค่าเงินตอบแทนเลขานุการนายก อบต.   

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554        (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

4. ประเภทรายจ่าย เงนิค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        

ตั้งไว้ 1,800,000.-บาท    

       เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่    

-ประธานสภา       เป็นเงิน 134,640.-บาท 

-รองประธานสภา        เป็นเงิน 110,160.-บาท 

-เลขานุการสภา        เป็นเงิน 86,400.-บาท 

-สมาชิกสภาฯ จ านวน 18 อัตรา     เป็นเงิน 1,468,800.-บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554    (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)     รวม 2 ,416,240.- บาท 

    1. ประเภทรายจ่าย  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล    ตั้งไว้   1,692,360.- บาท 

                   เพื่อจา่ยเงนิเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 5  อัตรา  เป็นเงิน 1,692,360.-บาท 

  - ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน 1 อัตรา(402,720) 

- นักบริหารงานทั่วไป     จ านวน 1 อัตรา(376,080) 

- นักวิเคราะหน์โยบายและแผน    จ านวน 1 อัตรา(336,360) 

- นักทรัพยากรบุคคล    จ านวน 1 อัตรา(362,640) 

- เจ้าพนักงานธุรการ    จ านวน 1 อัตรา(214,560)  

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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2.  ประเภทรายจ่าย เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล   ตั้งไว้  - บาท   

3. ประเภทรายจ่าย  เงนิประจ าต าแหน่ง    ตั้งไว้ 90,000.- บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่  

1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (48,000) 

2. หัวหน้าส านักปลัด (42,000)  

  - เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

4. ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง    ตั้งไว้  598,480  .- บาท 

                    เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างช่ัวคราวให้แก่พนักงานจา้ง จ านวน 3  อัตรา   เป็นเงนิ 540,480.- บาท 

- ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  1 อัตรา(147,960) 

- นักการภารโรง      จ านวน 1 อัตรา(152,520) 

- พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ    จ านวน 1 อัตรา(240,000) 

ต าแหน่งว่าง    จ านวน  1  อัตรา 

     -   คนงานทั่วไป     จ านวน 1 อัตรา(58,000) 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 

ธันวาคม 2558     (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

5.   ประเภทรายจ่าย  เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง    ตั้งไว้   35,400 .-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจา้ง  จ านวน  2  อัตรา เป็นเงิน 35,400.-บาท 

- ผูช่้วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  1  อัตรา(19,860) 

- นักการภารโรง      จ านวน  1  อัตรา(15,540) 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

งบด าเนินงาน         รวม  1,565,000.- บาท 

 หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน      รวม 190,000.-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

          ตั้งไว้ 40,000  .-บาท 

1.1  เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผูป้ฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและค่าตอบแทน

ให้กับข้าราชการหรอืบุคคลอื่นที่มาช่วยราชการให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งไว้ 20,000.-บาท 

 1.2เพื่อจา่ยเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 

(เงนิรางวัลประจ าปี)        ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ

เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๗ 

2.  ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้ 10,000.- บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจา้ง ที่

ได้รับค าสั่งใหป้ฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดต่าง ๆ  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงนิตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559     (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3. ประเภทรายจ่าย   ค่าเช่าบ้าน      ตั้งไว้ 90,000.- บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านใหแ้ก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกเงินคา่เชา่บ้าน  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562       (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

4. ประเภทรายจ่าย  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร     ตั้งไว้ 50,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นที่มสีิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ 

การศกึษาบุตร  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย         ตั้งไว้ 730,000.-บาท 

   1.   ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้ 200,000.-บาท  

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

1.1 ค่าธรรมเนียมตา่งๆ  ตั้งไว้  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมา 

ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรมค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมที่ดนิ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา

ฯและขอ้บัญญัติต่างๆฯลฯ 

        1.2 ค่าจา้งเหมาบริการ   ตั้งไว้  100,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และค่าจา้งลา้งอัด ขยายรูป ค่าจ้างเหมาขนส่ง ค่าจา้งเหมาเขียนป้าย

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ  

     1.3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ตั้งไว้  50,000  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าเอกสาร  สื่อ

โฆษณาต่างๆ  และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 2. ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้ 140,000.-บาท 

                 2.1 ค่ารับรอง         ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
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เพื่อจา่ยเป็นค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชม                

หรอืทัศนศึกษาดูงาน   

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548  การตัง้งบประมาณ 

และการเบิกจ่ายเงนิค่ารับรองหรอืค่าเลี้ยงรับรองของ อปท.  

        2.2 ค่าเลี้ยงรับรอง        ตั้งไว้  30,000.-บาท 

          เพื่อจา่ยเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรอืคณะกรรมการ หรอืคณะอนุกรรมกาที่ได้รับ 

แตง่ตัง้ ตามกฎหมาย  หรอืตามระเบียบ หรอืหนังสอืสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรอืการประชุมระหว่าง 

อปท.กับ อปท.  หรอื อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรอืเอกชน  (ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใชใ้นการเลี้ยงรับรอง  

และคา่บริหารอื่น ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจา่ยที่เกี่ยวกับการเลีย้งรับรองในการประชุม)   

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้ง

งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินคา่รับรองหรอืค่าเลี้ยงรับรองของ อปท.    

              2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพธิีต่างๆซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ  

ตั้งไว้ 100,000.- บาท 

                    เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิย

มหาราชวันเฉลิพระชนมพรรษา  ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวและพระราชินี, โครงการในการ

ปกป้องเทิดทูลสถาบันส าคัญของชาตโิครงการฯลฯ  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

       3.  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

          ตั้งไว้ 340,000.- บาท    

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                            ตั้งไว้ 100,000.- บาท   

                           เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการ

การเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม ่กรณีอื่น ๆ) 

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3จ/ค  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที ่176 ข้อที่  3 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

       3.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     ตั้งไว้ 100,000.- บาท  

  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการหรอืเดินทางไปฝกึอบรมบุคลากรท้องถิ่นตาม

แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  หรอืเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล  
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พนักงานจ้าง คณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  อปพร.หรือบุคคลที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไป

ปฏิบัติราชการ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่นพ.ศ. 

๒๕๕๕ 

3.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการ “อบต.สัญจรให้บรกิารประชาชน  ตั้งไว้ 30,000.- บาท 

               เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกใหบ้ริการประชาชนเคลื่อนที่  ตามโครงการ “อบต.สัญจรให้บริการ

ประชาชน” 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแขง่ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่  180  ข้อที่  12 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตั้งไว้ 10,000.- บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยฝกึอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดท าแผนชุมชน   เพื่อส่งเสริม  

สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน  การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผูน้ าชุมชน 

สร้างเครือข่าย 

องค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย  ฯลฯ  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 180 ข้อที่  11 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3.5โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบรหิารส่วน

ต าบลท่าใหญ่         ตั้งไว้ 50,000.- บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ให้แก่   คณะบริหาร   สมาชิกสภาฯ   และพนักงาน  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่  ประกอบด้วย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจา้งเหมาจัดท าป้ายฯลฯ  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 185 ข้อที่  11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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3.6โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม   ตั้งไว้ 50,000.- บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่  คณะบริหาร  

สมาชิกสภาฯ พนักงาน  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ประกอบด้วย  คา่วิทยากร  

ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนา้ที่   154  ข้อที่  21 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 4.  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 50,000.- บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

  -   ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ ์เช่น รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์, รถจักรยานยนต์,  

รถยนต์สว่นกลาง,  เครื่องตัดหญ้า,  ฯลฯ     

  -   ค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมทรัพย์สนิอื่นๆเช่นวัสดุต่างๆที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล            (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ         รวม  340,000.- บาท 

1. ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุส านักงาน                                 ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังนี้ 

 -   ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง  ๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  เพื่อใชใ้น 

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและกิจการสภาฯ     ตั้งไว้ 50,000.-  บาท  

-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2. ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    ตั้งไว้ 50,000.-บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ส าหรับยานพาหนะของ อบต.   เช่น ยางนอกยางใน   

แบตเตอรี่ สายไมล์  เพลา  หมอ้น้ ารถยนต์  เบาะรถยนต์ ฯลฯ    

-เป็นไปตามหนังสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27  มถิุนายน 2559        (ตั้งจ่าย

จากเงินรายได้) 

3. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   ตั้งไว้ 200,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเตา  

แก๊สหุงต้ม  จารบี  น้ ามันเครื่อง ใช้ส าหรับยานพาหนะต่างๆ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน 

ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และอื่นๆ         
-เป็นไปตามหนงัสอืกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มถิุนายน 2559  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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4. ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่   ตั้งไว้ 20,000.- บาท 

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เชน่ กระดาษเขียนโปสเตอร์สี พู่กัน ฟิล์ม ฯลฯ 

ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559     (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

5. ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์     ตั้งไว้  20,000.-บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เชน่ ค่าหมกึเครื่องพิมพ์ ,เครื่องปริน้เตอร์  โปรแกรมต่างๆ ฯลฯเพื่อใช้ส าหรับ

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

            6.  ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(330200)  ตั้งไว้  20,000 .- บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จอบ เสียม มีด ถ้วย จาน แก้ว 

ฯลฯ เพื่อใชใ้นกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค      รวม   305,000.- บาท 

1. ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า      ตั้งไว้  210,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และ บริเวณรอบนอก 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อใช้ส าหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2. ประเภทรายจ่าย ค่าน้ าประปา              ตั้งไว้  5,000.-  บาท 

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใชส้ าหรับกิจการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3. ประเภทรายจ่าย ค่าโทรศัพท์     ตั้งไว้  10,000.-  บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้ส าหรับกิจการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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4. ประเภทรายจ่าย ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม             ตั้งไว้   80,000.- บาท  

เพื่อจา่ยเป็นค่าบริการระบบอินเตอรเ์น็ต และค่าเช่าพืน้ที่บริการเว็บไซต์ 

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

งบลงทุน         รวม .-บาท  

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์       รวม .-บาท 

 

งบเงินอุดหนุน         รวม  40,000.- บาท 

หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน       รวม  40,000.- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    ตั้งไว้ 20,000.-  บาท 

       เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ

อ าเภอ (องค์การบริการส่วนต าบลถ้ าวัวแดง) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี (พ.ศ.2561 -2565)  หน้าที่ 196  ข้อที่ 2   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

     2. ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์       ตั้งไว้ 20,000.-  บาท 

เพื่ออุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลท่าใหญ่ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี (พ.ศ.2561 -2565) หน้าที่ 180  ข้อที่ 8   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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งานบรหิารงานคลัง        รวม  1,554,030.-บาท 

งบบุคลากร(200000)       รวม  1,183,030.-บาท 

หมวดรายจ่าย  เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)(220000)   รวม  1,183,030.-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล     ตั้งไว้    656,550.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 1 อัตรา เป็นเงนิ  382,560.-บาท 

- หัวหนา้ฝา่ยการเงิน  จ านวน    1   อัตรา  (382,560) 

ต าแหน่งว่าง   5   อัตรา    เป็นเงิน    273,990.- บาท 

- ผอ.กองคลัง   จ านวน   1  อัตรา  (53,400) 

- นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน   1  อัตรา  (59,640) 

- นักวิชาการพัสดุ   จ านวน   1  อัตรา  (59,640)      

- เจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน   1  อัตรา  (50,655) 

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน   1  อัตรา  (50,655) 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2.  ประเภทรายจ่าย  เงนิประจ าต าแหน่ง (220200)     ตั้งไว้ 25,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ ผอ.กองคลัง  และหัวหน้าฝ่ายการเงิน  จ านวน   2   อัตรา  

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2558   

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3. ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง (220700)   ตั้งไว้ 444,240.-บาท    

       เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 3  อัตรา ดังนี้ 

-   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 1  อัตรา(156,360) 

-   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา(146,520) 

-   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    จ านวน  1  อัตรา (141,360) 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

4.  ประเภทรายจ่าย เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (220800) ตั้งไว้ 57,240.-บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว     เงินเพิ่มพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ของพนักงานจา้ง   

จ านวน 3  อัตรา ดังนี้   

    -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน  1  อัตรา(11,940) 

-   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา(21,300) 

-   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    จ านวน  1  อัตรา(24,000) 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558    

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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งบด าเนินงาน (300000)         ตั้งไว้รวม 343,000.-  บาท 

หมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน (310000)               รวม 20,000.-  บาท 

1.ประเภทรายจ่าย  คา่ตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชนแ์ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (310100)  

           ตั้งไว้ 20,000.-บาท  

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผูท้ี่ได้รับแต่งตัง้และท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    

ประกวดราคา พิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และผูค้วบคุมงาน

ก่อสร้าง    

- เป็นไปตามหนังสอืด่วนที่สุด  ที่ กค0402.5/ว 156 ลงวันที่  19  กันยายน 2560 

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย(320000)      รวม  275,000.-บาท 

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบรกิาร (320100)   ตั้งไว้ 135,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังตอ่ไปนี้ 

1.1 ค่าธรรมเนียมตา่งๆ    ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมา 

ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรมค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนยีมที่ดนิ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาฯ

และข้อบัญญัติต่างๆฯลฯ 

           1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ   ตัง้ไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานผูป้ฏิบัติงานใน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ค่าจ้างลา้งอัด ขยายรูป ค่าจ้างเหมาขนส่ง ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯตั้งจา่ยจากเงนิรายได้   

1.3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมาจัดท าเอกสาร   

สื่อโฆษณาต่างๆ  เพื่อเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 

ตั้งไว้ 120,000.-บาท 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

เพื่อจา่ยส าหรับเป็นค่าเบีย้เลีย้ง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  ในการเดินทางไป

ราชการหรอืไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและ ผู้มีสทิธิพึงเบิกได้     

     2.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อปรับปรุงข้อมูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  ตั้งไว้ 110,000  บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุงขอ้มูลระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 180 ข้อที่  10 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 3. ประเภท รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400) ตั้งไว้ 20,000.- บาท  

       เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ ์เช่น วัสดุ ครุภัณฑต์่างๆ  เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา  เครื่องพิมพ์ดีด ตู้ โต๊ะ ฯลฯ เพื่อใชส้ าหรับกิจการของ อบต. 

 (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ (330000)       รวม  40,000.-บาท     

1. ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน (330100)     ตั้งไว้  20,000.-บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดนิสอ  วัสดุสิ่งพิมพ์

ต่างๆ   เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ  สมุดลงบัญชปีระเภทต่างๆ แบบพิมพ์อื่นๆ ฯลฯ  เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล    

 (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2. ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (330200)   ตั้งไว้  10,000.-บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จอบ เสียม มีด 

ถ้วย จาน แก้ว ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   

 (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3. ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (331400)    ตั้งไว้  10,000.-บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผน่ดิสก์  โปรแกรมตา่งๆ ฯลฯ  เพื่อใช้ในกิจการของ

องค์การบริหารส่วนต าบล    

 (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค (340000)     รวม  8,000.-บาท  

    1. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ (340400)     ตั้งไว้ 8,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซือ้ดวงตราไปรษณีย์ยากร    เพื่อใชใ้นกิจการของ

องค์การบริหารส่วนต าบล   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

งบลงทุน (400000)        รวม    28,000.-บาท 

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (410000)      ตั้งไว้   28,000.-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)    ตั้งไว้   28,000.-บาท   

  1.1 ค่าจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ    ตั้งไว้   28,000.-บาท 

  เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ที่ใชใ้นส านักงาน  จ านวน  1  เครื่อง 

มีคุณลักษณะ  

1. เป็นขนาดการท าความเย็นขั้นต่ าของเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดที่วางจ าหน่ายในท้องตลาด 

2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมคา่ติดตั้ง 

3. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ปิดเครื่องหมายตามระเบียบกรมสรรพสามติว่าด้วยการปิดและการ

ควบคุมเครื่องหมายส าหรับเครื่องปรับอากาศตามประกาศ  ณ  วันที ่ 25  พฤษภาคม  2538  

4. เครื่องปรับอากาศที่มคีวามสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ตอ้งได้รับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5  

5. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนว่ยส่งความเย็น และหน่วยระบายความ 

ร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
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6. มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุน่ละอองและสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

7. มเีครื่องหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 

8. การจัดซือ้เครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ใหเ้ป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรทีี่ นร0202/ว 4 ลง

วันที ่ 11   มกราคม  2533  เกี่ยวการประหยัดพลังงาน  โดยใหพ้ิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี

ประสิทธิภาพสูง  (EER) นอกเหนอืจากการพิจารณาด้านราคาโดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคอื 

-     ถ้าจ านวน บีทียู เท่ากัน ใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่นอ้ยกว่า 

-   ถ้าจ านวน บีทียู ไม่เท่ากัน ใหน้ าจ านวน บีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER 

ถ้าคา่ของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมปีระสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่าซึ่งพัสดุที่

จะซือ้นี ้ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนีโ้ดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 

ดังตอ่ไปนี ้

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป(ีพ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนา้ที่ 203 ข้อที่ 2  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 

****************************  
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  45,500,000 บาท   จ่ายจากเงนิรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 22,912,700.-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,587,300.-บาท   

 

แผนงานรักษาความสงบภายใน       รวมทั้งสิ้น  971,620.-บาท 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน    รวม  542,620.-บาท 

งบบุคลากร(200000)        รวม  202,620.-บาท 

หมวดรายจ่ายเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (220000)    รวม  202,620.-บาท 

    1. ประเภทรายจ่าย  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล(220100)  ตั้งไว้ 202,620.-บาท 

           เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

ต าแหน่งว่าง1 อัตรา   

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    จ านวน    1   อัตรา(202,620) 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

งบด าเนินงาน(300000)       รวม 340,000.-บาท  

หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน(310000)      รวม 10,000.-บาท 

1.ประเภท รายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                                                                          

(310100)         ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

-  เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.  ข้าราชการหรอืบุคคลอื่นที่มาช่วยราชการให้กับองค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าใหญ่  ตามค าสั่งอบต.ท่าใหญ่ แลว้แตก่รณี   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย(320000)      รวม 300,000.-บาท 

1. ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  

(320300) ตั้งไว้ 300,000 .- บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังนี้   

 1.1เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็นค่าเบีย้เลีย้ง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ในการเดินทางไปราชการหรอืไปอบรมสัมมนาของ อปพร. พนักงานสว่นต าบลหรอืผูม้ีสทิธิ

เบิกได ้         ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
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 1.2  ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ ตั้งไว ้70,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการตัง้จุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต ์  และเทศกาลปีใหม่เช่น

คา่ตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ   

- เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 

22 กันยายน  2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565)   หน้าที ่ 194  ข้อที่  10 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

1.3  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว  

ตั้งไว้  20,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัดซือ้ผ้าหม่กันหนาวให้ประชาชนผูป้ระสบภัยหนาวประกอบด้วย 

ค่าจัดซื้อเครื่องกันหนาว  เช่นเสือ้กันหนาว  ผา้ห่มกันหนาว  ค่าป้าย  และอื่น ฯลฯ โดยอาศัยอ านาจอ านาจตาม

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537มาตรา  67  ข้อ  (6)  และพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 มาตรา  16  ข้อ  (10)  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที ่163 ข้อที ่8  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

1.4  ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและบริการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยต าบลท่าใหญ่ 

ตั้งไว้ 200,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าตอบแทนผูป้ฎิบัติหน้าที่ตามโครงการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและบริการหนว่ยกู้ชีพ-กู้ภัย 

ต าบลท่าใหญ่ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที ่ 195  ข้อที ่ 17 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ(330000)      รวม 30,000.-บาท     

1. ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330100)     ตั้งไว้ 10,000.-บาท   

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้วัสดุไฟฟ้าและวทิยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่วทิยุสื่อสาร ฯลฯ  เพื่อ

น าไปซ่อมแซมหรอืจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ที่อยู่ในความรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ใช้การได้ 

- เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  

มิถุนายน  2559 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2. ประเภท  ค่าวัสดุเคร่ืองดับเพลิง(331600)     ตั้งไว้ 20,000.-บาท   

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้วัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่นถังดับเพลิง  สายดับเพลิง  ฯลฯ  เพื่อเตรยีมความ

พร้อมในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยถือปฏิบัติตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดว่นที่สุด ที่ 

มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม  429,000.-บาท 

งบบุคลากร(200000)        รวม  249,000.-บาท 

หมวดรายจ่ายเงนิเดือน (ฝ่ายประจ า) (220000)    รวม  249,000.-บาท 

    1. ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220700)    ตั้งไว้ 249,000.-บาท 

                   เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งช่ัวคราวใหแ้ก่พนักงานจ้าง  ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  

จ านวน  1  อัตรา  (249,000)  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

งบด าเนินงาน (300000)       รวม 180,000.-บาท 

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย(320000)      รวม 180,000.-บาท 

1. ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)

         ตั้งไว้ 180,000.-บาท 

           เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี ้  

1.1  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร   ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ชุดไฟสัญญาณจราจรพร้อมติดตั้งเพื่อเตอืนภัยตามจุดเสี่ยงภายในต าบลท่าใหญ่ 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 193 ข้อที่  6 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนอบต.ท่าใหญ่

          ตั้งไว้ 100,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เพื่อ 

ทบทวนความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบรรเทาสาธารณภัยของสมาชิก อปพร.อบต.ท่าใหญ่ ในการเตรียมความ

พร้อมในการปฏิบัติงาน  ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่    ค่าจ้าง

เหมาเขียนป้าย  ฯลฯ  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หน้าที่ 192  ข้อที่  4  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในชุมชนตั้งไว้  30,000.- บาท  

                    เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการฝกึอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในชุมชน  ประกอบด้วย   

ค่าวิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าชุดฝกึปฏิบัติ ฯลฯ    

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่  192  ข้อที่ 2 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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1.4โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวทิยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ 

         ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบียน  ค้าป้ายโครงการ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การใชเ้ครื่องวิทยุ

คมนาคมแบบสังเคราะหค์วามถี่”ให้กับ  เจา้หน้าที่ของรัฐ  / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วน

ท้องถิ่น       อาสาสมัคร(อปพร.)    เจ้าพนักงานป้องกันฯ และประชาชนทั่วไป  เพื่อให้มคีวามรูค้วามเข้าใจ  ใน

ข้อกฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่งเกี่ยวกับการใชว้ิทยุสื่อสาร ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตาม

หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ กทช. - กสทช.และระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 193  ข้อที่ 5   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

1.5  โครงการอบรมฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (otos)  ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการอบรมฝกึทบทวนชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (otos)  ประกอบด้วย   ค่า

วิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าชุดฝกึปฏิบัติ ฯลฯ    

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)      หน้าที่ 192 ข้อที่ 1 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 

+++++++++++++++++++++++ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  45,500,000 บาท   จ่ายจากเงนิรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 22,912,700  .-บาท และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 22,587,300 .-บาท   

แผนงานการศึกษา        รวม  8,000,196.-บาท 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม  2,327,130.-บาท 

งบบุคลากร (200000)        รวม  2,010,530.- บาท 

หมวดเงนิเดือน (220000)       รวม  2,010,530.- บาท 

 1. เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล(220100)    ตั้งไว้ 1,331,730.- บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด    อบต.ท่า

ใหญ่ จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,218,960 บาท 

   -  ครู คศ.1    จ านวน   4  อัตรา 

 -  เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 

มิถุนายน 2561 (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

  ต าแหน่งว่าง  2  อัตรา            เป็นเงิน 113,040.-บาท 

- นักบริหารการศกึษา   จ านวน    1   อัตรา (53,400) 

  -  นักวิชาการศกึษา   จ านวน    1   อัตรา (59,640)   

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และก.อบต.ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี  30 ธันวาคม 2558 (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได)้ 

 2.  เงนิประจ าต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา(220300)   ตั้งไว้ 5,000.-บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ ผอ.กองการศกึษาฯ  จ านวน 1 อัตรา 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 

2558  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 3.  เงนิค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220700)    ตั้งไว้ 634,200.-บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ  ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

จ านวน 4 อัตรา 

- เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 

2561   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 4. เงนิเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)     ตั้งไว้ 39,600.-บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหนง่ผูช่้วยครูผู้ดูแลเด็ก   

จ านวน 4 อัตรา เป็นเงนิ  39,600.- บาท  

  - เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดว่นมาก ที่ มท 0809.4/ว 1875 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 

2561 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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งบด าเนินงาน (300000)       รวม  308,000.-บาท 

หมวดค่าตอบแทน (310000)      รวม  50,000.-บาท  

1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) 

ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

         เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน / นักศกึษา ที่ช่วยปฏิบัติงานใหก้ับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา และลดรายจา่ยผูป้กครอง และให้นักเรียนนักศกึษาใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมตามอัตราค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัด   

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 2. ประเภทรายจ่าย   ค่าเช่าบ้าน (310400)    ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าเช่าบ้านใหแ้ก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกเงินคา่เชา่บ้าน 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559    

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 3. ประเภทรายจ่าย  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร (310500)  ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่นที่มสีิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ 

การศกึษาบุตร  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549    

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

หมวดค่าใช้สอย (320000)       รวม  208,000.-บาท 

 1.ประเภท รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบรกิาร (320100)   ตั้งไว ้178,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ย  ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่จัดอบรม  ประชุม  สัมมนา  เช่น  สถาบันพัฒนาบุคลากร  หนว่ยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  เป็นต้น 

(2) ค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าจา้งเหมาแรงงาน ค่าจา้งล้างอัดขยายรูป  จา้งเหมา

ขนส่ง ค่าจา้งเหมาเขียนป้าง ฯลฯ 

       -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

 (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300)    

          ตั้งไว้     20,000.-บาท 

  2.1 ค่าเดินทางไปราชการ             ตั้งไว้     10,000.-บาท  

               เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้เลีย้ง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไป

ราชการของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการยังสถานที่ต่าง ๆ ใน

ราชอาณาจักร  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่นพ.ศ. 

๒๕๕๕           (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2.2  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้    10,000.- บาท 

   เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก  ประกอบด้วยค่า

วิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย  ค่าที่พัก  คา่ยานพาหนะ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 186 ข้อที่  2 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3. ประเภท รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400)   ตั้งไว้   10,000.- 

บาท  

       เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ ์เช่น วัสดุ ครุภัณฑต์่างๆ  เครื่องคอมพิวเตอร์

เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องอัดส าเนา  เครื่องพิมพ์ดีด   ตู้  โต๊ะ ฯลฯ เพื่อใช้ส าหรับกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

หมวดค่าวัสดุ(330000)       รวม   50,000.-บาท    

1.วัสดุส านักงาน(330100)      ตั้งไว้  20,000  .-บาท    

  เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ตา่งๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา   ดินสอ  ฯลฯ   

เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)     ตั้งไว้ 10,000.- บาท 

   เพื่อจา่ยเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  ค่าหมกึเครื่องพิมพ์  โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ ส าหรับ

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน  20,000.- บาทถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น  ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(330300)      ตั้งไว2้0,000.-  บาท  

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และวัสดุอื่นที่ใช้ใน

ส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล    

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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งบลงทุน(400000)        รวม    8,600  .-บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ(์410000)       ตั้งไว้   8,600  .-บาท   

 1.ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ตั้งไว้   8,600  .-บาท   

  1.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 เครื่องๆ ละ  4,300  

บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

 1)เครื่องพมิพ์แบบฉีดหมกึพร้อมติดตัง้ถังหมึกพิมพ์(Ink  tank  printer) จากโรงงานผู้ผลิต 

 2)มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า  1,200 × 1,200  dpi 

 3)มีความเร็วในการพิมพร์่างขาวด าไม่นอ้ยกว่า  20  หนา้ต่อนาที(ppm) หรอื  8.8  ภาพต่อนาที(ipm) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 5 ป(ีพ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 205 ข้อที่ 8  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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งานระดับก่อนวัยเรยีนและประถมศกึษา     รวม 5,673,066.-บาท 

งบด าเนินงาน (300000)       รวม 2,751,066.-บาท 

หมวดค่าใช้สอย (320000)       รวม 1,281,340.-บาท 

1.  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) 

ตั้งไว้  1,281,340.-บาท 

  1.1  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้   268,600.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท ตอ่ปี   

จ านวน 158 คน 

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 189 ข้อที่ 14  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

  1.2  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้  774,200.-บาท 

        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ต าบลท่าใหญ่ จ านวนเด็ก158 คน อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน  

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 189 ข้อที่  15  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

1.3ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านติดตามพัฒนาการเด็ก ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยการจ้างเหมารถเพื่อรับและส่งเด็กปฐมวัย และครูประจ าชั้นจากบ้านเด็กถึงศูนย์ ของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จ านวนเด็ก  166  คน  คนละ 300 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 189 ข้อที่  16  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

1.4ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ  เพื่อเปิด 

โอกาสใหเ้ด็กในต าบลท่าใหญ่ได้แสดงออกในด้านต่างๆตามความสามารถ   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 156 ข้อที่ 4 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

1.5ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะทางวิชาการส าหรับเด็ก ตั้งไว้ 10,000.-

บาท   

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการเสรมิสร้างทักษะทางวิชาการส าหรับเด็ก  เช่น ค่าวิทยากร  

เอกสารประกอบ  สมุด  ดนิสอ  ปากกา ฯลฯ   

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 156 ข้อที่ 6  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 
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1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการเตรยีมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดโครงการเตรยีมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล  เช่น  

ค่าจัดสถานที่ เอกสารประกอบ  สมุด  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 188 ข้อที่ 11 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

  1.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้ 178,540.-บาท 

   1.7.1 ค่าหนังสือเรยีน       ตั้งไว้ 31,600.-บาท   

  เพื่อจา่ยเป็นค่าหนังสอืเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าใหญ่  อัตราคนละ  200/ปี  จ านวน  158  คน  เป็นเงิน  31,600  บาท   

   1.7.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน       ตั้งไว้ 31,600.-บาท   

เพื่อจา่ยเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อัตราคนละ  200/ปี  จ านวน  158  คน  เป็นเงิน  31,600  บาท   

   1.7.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน      ตั้งไว้ 47,400.-บาท   

เพื่อจา่ยเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อัตราคนละ  300/ปี  จ านวน  158  คน  เป็นเงิน  47,400  บาท   

1.7.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน     ตั้งไว้ 67,940.-บาท   

เพื่อจา่ยเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็ก

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อัตราคนละ  430/ปี  จ านวน  158  คน  เป็นเงิน  67,940  บาท   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 189 ข้อที่ 13 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 
 

หมวดค่าวัสดุ (330000)       รวม  1,469,726.-บาท 

 ค่าวัสดุอาหารเสริมนม (330400)     ตั้งไว้ 1,469,726.-บาท 

1. ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน    ตั้งไว้ 1,166,966.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. จ านวนนักเรียน  683 คน อัตราคนละ  

7.37  บาท  จ านวน  260  วัน   

  -  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์ฯ)จ านวน  158 คน  ตั้งไว้ 302,760.-บาท   

  -  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด   จ านวน  214 คน  ตั้งไว้ 410,067.-บาท 

  -  โรงเรียนศรสีว่างสามัคคี    จ านวน  111 คน   ตั้งไว้ 212,698.-บาท 

  -  โรงเรียนบ้านโนนศรทีอง    จ านวน  126 คน   ตั้งไว้ 241,441.-บาท 

  -  โรงเรียนราษฎร์บ ารุง    จ านวน  74 คน   ตั้งไว้ 141,799.-บาท 

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 
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  2. ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้  302,760.-บาท 

      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซือ้อาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนเด็กอบต.ท่าใหญ่จ านวน 158 คน อัตรา 

คนละ 7.37 บาท  จ านวน  260 วัน   

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

งบเงินอุดหนุน(600000)       รวม  2,922,000.-บาท 

หมวดเงนิอุดหนุน(610000)       ตั้งไว้ 2,922,000.-บาท 

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการเอกชนหรอืกิจการเป็นสาธารณประโยชน์(610400) ตั้งไว้ 2,922,000.-บาท 

1.1  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรยีนให้แก่โรงเรียน ตั้งไว้  2,732,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 683 คน  อัตราคนละ 20  บาท  

จ านวน  200  วัน  ประกอบด้วย 

  -  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์ฯ)จ านวน  158 คน  ตั้งไว้ 632,000.-บาท   

  -  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด   จ านวน  214 คน  ตั้งไว้ 856,000.-บาท 

  -  โรงเรียนศรสีว่างสามัคคี    จ านวน  111 คน   ตั้งไว้ 444,000.-บาท 

  -  โรงเรียนบ้านโนนศรทีอง    จ านวน  126 คน   ตั้งไว้ 504,000.-บาท 

  -  โรงเรียนราษฎร์บ ารุง    จ านวน   74 คน   ตั้งไว้ 296,000.-บาท 

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561,หนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 157 ข้อที่ 9 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

1.2 อุดหนุนโครงการปลูกพืชปลอดสารพษิและเลี้ยงปลาตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง

           ตั้งไว้ 30,000.- บาท 

เพื่อด าเนนิตามโครงการปลูกพืชปลอดสารพิษและเลี้ยงปลาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน

บ้านโนนสะอาด 

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที ่157 ข้อที่ 10 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

1.3 อุดหนุนโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด ารเิศรษฐกิจพอเพียง   

           ตั้งไว ้30,000.-บาท 

  เพื่อด าเนนิโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ของโรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 157 ข้อที่ 11  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 
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1.4  อุดหนุนโครงการต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

  เพื่อด าเนนิโครงการต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศกึษา ของโรงเรียนราษฎร์บ ารุง 

-เป็นไปตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 157 ข้อที่ 12 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

       1.5 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

  เพื่อด าเนนิโครงการพัฒนาทักษะเศรษฐกิจพอเพียง  ของโรงเรียนบ้านโนนศรีทองอ้างอิง :ถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2559  เรื่องระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.  2559  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 158 ข้อที่ 13 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

 1.6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านดนตรี  ตั้งไว้ 50,000.-บาท 

    เพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านดนตรี ของโรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์

อนุสรณ)์ :ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2559  

เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 158 ข้อที่ 14 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

1.7 อุดหนุนโครงการโรงเรียนต าบลท่าใหญ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ o-net 

ประจ าปีการศึกษา  2562       ตั้งไว้  20,000.-บาท 

 เพื่ออุดหนุนโครงการโรงเรียนต าบลท่าใหญ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  o-net            

ประจ าปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 

0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2559  เรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่  15  

กรกฎาคม  2559  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 158 ข้อที่ 15 

 

************************************* 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  45,500,000 บาท   จ่ายจากเงนิรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 22,912,700.-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,587,300.-บาท 

  แผนงานสาธารณสุข          รวมทั้งสิ้น  1,383,040.-บาท 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข      รวม     733,040.-บาท 

งบบุคลากร (200000)        รวม     286,040.-บาท 

หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (220000)    รวม     286,040.-บาท 

 1. เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100)    ตั้งไว้     53,400.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น 

ต าแหน่งว่าง  1  อัตรา 

     -  นักบริหารงานสาธารณสุข   จ านวน    1    อัตรา (53,400)  

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 2.  ประเภทรายจ่าย  เงนิประจ าต าแหน่ง 220300)   ตั้งไว้ 5,000.-บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองการศกึษาฯ    จ านวน   1   อัตรา  

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3.  ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220700)   ตั้งไว้ 227,640 .-

บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง                จ านวน  1  อัตรา  

      พนักงานขับรถบรรทุกขยะ    จ านวน   1   อัตรา(227,640) 

          - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

งบด าเนินงาน(300000)       รวม   447,000 .-บาท 

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย(320000)      รวม    337,000 .-บาท 

   1.   ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้  87,000.-บาท  

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

1.1 ค่าธรรมเนียมตา่งๆ  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมา 

ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรมค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมที่ดนิ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา

ฯและขอ้บัญญัติต่างๆฯลฯ 
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1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ   ตั้งไว้ 72,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการผูป้ฏิบัติงานใน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และค่าจา้งลา้งอัด ขยายรูป ค่าจ้างเหมาขนส่ง ค่าจา้งเหมาเขียนป้าย

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯตั้งจา่ยจากเงนิรายได้   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

  1.3 ค่าโฆษณาและเผยแพร ่ ตัง้ไว้  5,000  บาท        เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจัดท าเอกสาร  

สื่อโฆษณาต่างๆ  และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 

          ตั้งไว้ 250,000.-บาท 

 2.1  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขให้แก่ผู้ปฏิบัตงิานด้านสาธารณสุข  ผู้น าหมู่บ้านด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

 ตั้งไว้ 50,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน

สาธารณสุขใหแ้ก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  ผูน้ าหมู่บ้านด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  เพื่อจา่ยเป็น

ค่าใช้จ่ายในโครงการฝกึอบรมและศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้แก่

ผูป้ฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  โดยจัดใหม้ีการฝกึอบรมและศกึษาดูงานนอกสถานที่  

ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาป้าย  ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

6 พ.ศ.2552  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 160 ข้อที่  6 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 2.2  ค่าใช้จ่ายโครงการอบต.สีขาว     ตั้งไว้ 10,000.-บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการอบต. สีขาว  ประกอบด้วย ค่าวิทยากร  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ค่าจัดซื้อวัสดุตรวจสารเสพติด  และอื่นๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่  มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่  4  

ธันวาคม  2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 160 ข้อที่  7 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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2.3 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณธิานของศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งไว้  60,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท าหมันสุนัขและแมว

ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่จากสาธารณสุขหรอืหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย   ค่าจัดซือ้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นที่ใชใ้นโครงการฯ  

และอื่นๆ  ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.

2552,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.5/ว 0120 ลงวันที่  12 มกราคม 2560,หนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดว่นที่สุดที่ มท 0810.5/1745  ลงวันที่  31 สิงหาคม 2560 และหนังสือกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/1042  ลงวันที่  10  เมษายน  2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 161 ข้อที่  12 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

   2.4โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตต าบลท่าใหญ่      ตั้งไว้ 100,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์   ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตต าบลท่าใหญ่  

ประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ค่าจัดซื้อสารเคมี  เวชภัณฑ ์(ทรายอะเบท,น้ ายาเคมีก าจัดยุง)  ค่าจัดซื้อ

น้ ามันเชือ้เพลิง  ค่าวัสดุอื่น เชน่ผ้าปิดปาก  ฯลฯและอื่นๆ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

6 พ.ศ.2552   

 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 160 ข้อที่ 9  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประกอบด้วย อุปกรณ์

ใส่ขยะ  ถังขยะเพื่อคัดแยกขยะและอื่นๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ.2552 ,ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.2560  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หนา้ที่ 172 ข้อที่  2 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ(330000)       รวม 110,000.-บาท    

1. ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     ตั้งไว้ 50,000.-บาท    

  เพื่อจ่ายเป็น คา่จัดน้ ามันเชือ้เพลิง น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเครื่อง  จารบี ฯลฯ  ส าหรับ

รถบรรทุกขยะ  

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559     (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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 2.ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      ตั้งไว้ 30,000.-บาท    

  เพื่อจ่ายเป็น คา่จัดซือ้วัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถยนต์  นอ๊ตและสกรู  แบตเตอรี่ ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559

  (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3.ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว     ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

   เพื่อจา่ยเป็น ถุงมอื เข่ง หน้ากาก ,ผ้าปิดจมูกฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248 ลงวันที่ 27 

มิถุนายน 2559     (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 

งานบรกิารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น     รวม  650,000.-

บาท 

งบด าเนินงาน(300000)        รวม  430,000.-บาท 

 หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย(320000)      รวม  430,000.-บาท 

 1. ประเภท รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ                      ตั้งไว้ 400,000.-บาท 

                  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  

 1.1 ค่าธรรมเนียมตา่งๆ  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมา 

ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรมค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมที่ดนิ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา

ฯและขอ้บัญญัติต่างๆฯลฯ 

           1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ   ตัง้ไว้ 350 ,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และค่าจา้งลา้งอัด ขยายรูป ค่าจ้างเหมาขนส่ง ค่าจา้งเหมาเขียนป้าย

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2. ประเภท รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะกรณีค่าซ่อมปกติและค่าซ่อมกลาง  

                                            (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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งบเงินอุดหนุน (600000)       รวม 220,000.-บาท 

 1.ประเภทเงนิอุดหนุนเอกชน      ตั้งไว้ 220,000.-บาท      

    1.1เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริดา้นสาธารณสุข  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข  หมูบ่้านละ  20,000.- บาท  รวม  11  หมูบ่้าน   

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว6247ลงวันที่ 3 

พฤศจกิายน2560และหนังสือดว่นที่สุด  ที่ มท  0810.5/ว 1745  ลงวันที่  31  พฤศจกิายน  2560 

-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5  ป(ีพ.ศ.2561 -2565)  หนา้ที่ 159  ข้อที่  4 

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป ) 

 

 

************************* 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  45,500,000 บาท   จ่ายจากเงนิรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 22,912,700.-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,587,300.-บาท   
 

แผนงานสังคมสงเคราะห์          รวมทั้งสิ้น 1,242,460.- บาท 

งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                    รวม  1,242,460.-บาท 

งบบุคลากร (200000)       รวม  562,460.-บาท 

 หมวดรายจ่าย เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)(220000)    รวม  562,460.-บาท 

1. ประเภทเงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล(220100)    ตั้งไว้ 389,760 .-บาท 

           เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนจ านวน  1  อัตรา   

(336,360)     ตั้งไว้ 336,360.-  บาท 

ต าแหน่งว่าง  1  อัตรา      เป็นเงนิ  53,400.- บาท 

- นักบริหารงานสวัสดิการสังคม จ านวน 1  อัตรา 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 

ธันวาคม 2558         (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. ประเภท  เงนิประจ าต าแหน่ง  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(220300) ตั้งไว้  5,000.-บาท  

 เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ นักบริหารงานสวัสดิการสังคมจ านวน 1  อัตรา 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558    

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3. ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220700)   ตั้งไว้  146,280.-บาท    

       เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1  อัตรา ดังนี้ 

-   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 1  อัตรา(12,190×12=146,280) 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

4.  ประเภทรายจ่าย เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220800) ตั้งไว้  21,420.- บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว     เงินเพิ่มพิเศษ และเงินเพิ่มอื่น  ๆ  ของพนักงานจา้ง   

จ านวน 1  อัตรา ดังนี้   

    -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 1  อัตรา(21,420) 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 

ธันวาคม 2558               (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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งบด าเนินงาน(300000)       รวม   680,000.- บาท 

หมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทน (310000)     รวม     10,000.- บาท 

1. ประเภทรายจ่าย  เงนิช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)  ตั้งไว้   10,000.-บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตรให้แก่ขา้ราชส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มสีิทธิเบิก

เงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิสวัสดิการเกี่ยวกับการศกึษาของบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่น

พนักงานส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย(320000)      รวม     640,000.- บาท 

 1.ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร(320100)   ตั้งไว้  10,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยดังตอ่ไปนี้ 

1.1 ค่าธรรมเนียมตา่งๆ เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมา ของหนว่ยงานต่าง ๆ ที่จัด

อบรมค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนยีมที่ดิน ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนาฯและข้อบัญญัติ  

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ   เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าใหญ่ และค่าจา้งล้างอัด ขยายรูป ค่าจ้างเหมาขนส่ง ค่าจา้งเหมาเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯตั้งจา่ย

จากเงนิรายได้      (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) 

         ตั้งไว้ 620,000  .-บาท  

 2.1  เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็นค่าเบีย้เลีย้ง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ในการเดินทางไปราชการหรอืไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลหรอืผูม้ีสทิธิเบิกได้

          ตั้งไว้  20,000  บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่นพ.ศ. 

๒๕๕๕ 

                     

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการรับ-ส่งเด็กยากจนและด้อยโอกาส 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจ้างเหมารถเพื่อรับและส่งเด็กปฐมวัยที่ยากจนและด้อยโอกาส

และครูประจ าชั้นจากบ้านเด็กถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ทั้ง  11  หมู่บ้าน  

ตั้งไว้  600,000.-บาท 

                     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ป(ีพ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หนา้ที่  184  ข้อที่  4  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้)  
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3.  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้  10,000.- บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

 -   ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ ์เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน   ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ ฯลฯ     

 -   ค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมทรัพย์สนิอื่นๆเช่นวัสดุต่างๆที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล    

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้)  

 

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ(330000)      รวม  30,000 .-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน(330100)   ตั้งไว้ 20,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดซือ้สิ่งของเครื่องใช้ตา่งๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  

เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559      (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้)  

 

 2. ประเภทรายจ่าย   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)           ตั้งไว้   10,000.- บาท   

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดสิก์ โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ  

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559         (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้)  

 

 

 

  

 

 

************************** 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  45,500,000 บาท   จ่ายจากเงนิรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 22,912,700.-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,587,300.-บาท   

 

แผนงานเคหะและชุมชน         รวมทั้งสิ้น   4,347,424 .-บาท 

งานบรหิารงานท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน       รวม    3,997,424.-บาท 

งบบุคลากร (200000)        รวม    578,255 .-บาท   

         หมวดรายจ่าย เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า (220000))             รวม    578,255.-บาท 

           1. ประเภทรายจ่าย  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล(220100)  ตั้งไว้   266,055.-บาท 

   เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 3  อัตรา      เป็นเงนิ    266,055.- บาท 

- นายช่างโยธา    จ านวน  1อัตรา(162,000) 

ต าแหน่งว่าง  2  อัตรา    เป็นเงิน 20,000 .-บาท 

- ผูอ้ านวยการกองช่าง   จ านวน 1อัตรา(53,400) 

- นายช่างไฟฟ้า    จ านวน   1  อัตรา(50,655) 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2. ประเภทรายจ่าย เงนิประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง(220300) ตั้งไว้  5,000 .- บาท   

   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน  1  อัตรา 

  - เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3. ประเภทรายจ่าย  ค่าจ้างพนักงานจ้าง     ตั้งไว ้ 276,000 .- 

บาท 

     เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างช่ัวคราวใหแ้ก่พนักงานจ้าง  

ต าแหน่งว่าง  2  อัตรา    เป็นเงิน 276,000 .-บาท 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ            จ านวน  1 อัตรา  (138,000) 

-ผู้ช่วยชา่งโยธา                       จ านวน   1  อัตรา (138,000) 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 4. ประเภทรายจ่าย  เงนิเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220700)         ตั้งไว้ 31,200 .-บาท     

           เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  จ านวน 2 อัตรา เป็นเงนิ 31,200.- บาท 

- นายชา่งโยธา    จ านวน   1     อัตรา (19,020) 

-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1      อัตรา (12,180) 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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งบด าเนินงาน(300000)       รวม 402,000.-บาท  

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย(320000)      รวม   122,000.-บาท 

 1.   ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบรกิาร       ตั้งไว้     82,000.-บาท  

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

1.1 ค่าธรรมเนียมตา่งๆ  ตั้งไว้  10,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมา 

ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรมค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมที่ดนิ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ แผนพัฒนา

ฯและขอ้บัญญัติต่างๆฯลฯ 

           1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ   ตัง้ไว้  82,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และค่าจา้งลา้งอัด ขยายรูป ค่าจ้างเหมาขนส่ง ค่าจา้งเหมาเขียนป้าย

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯ  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้)  

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000.-

บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก                  

และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลหรอืผูม้ีสทิธิเบิกได้  

 (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

3.   ประเภทรายจ่าย เพื่อบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมทรัพย์สิน        ตั้งไว้  30,000.- 

บาท 

    เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

  -   ค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมเครื่องสูบน้ ามอืโยก      

   -   ค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

  -   ค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมระบบประปาภายในหมูบ่้าน 

  -   ค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย 

  -   ค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  -   ค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมทรัพย์สนิอื่นๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  -   ค่าบ ารุงรักษาหรอืซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงตามสายของแตล่ะหมูบ่้าน 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้)  
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หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ (330000)      รวม  280,000 .-บาท 

1.  ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน(330100)     ตั้งไว้  20,000.-บาท    

 เพื่อจัดซื้อวัสดุส านักงานสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอฯลฯ  เพื่อใช้ใน

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

2.ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุก่อสร้าง(330600)     ตั้งไว้ 150,000.- บาท      

    เพื่อจา่ยเป็นค่า ค่าจัดซือ้ ท่อไม้อัด ชะแรง  จอบ เสียม  ท่อน้ าบาดาล  อุปกรณ์ประปา  เทปวัด

ระยะทาง  ลูกดิ่ง ท่อต่างๆ  ฯลฯ  

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559          (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้)  

3.   ประเภทรายจ่าย   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)    ตั้งไว้   10,000.- บาท   

                    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดสิก์ โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ  

- เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้)  

4. ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)   ตั้งไว้  100,000.- บาท 

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เชน่ น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ

ส าหรับรถขุดตีนตะขาบ ของ อบต.ท่าใหญ่  

  - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เชน่ น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  

ส าหรับเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้)  

งบลงทุน(400000)        รวม   3,017,169.-บาท 

       หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์(410000)     รวม   2,383,000.-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    ตั้งไว้      83,000.-บาท 

1.1 เพื่อจัดซื้อเคร่ืองเจาะคอนกรีตประกอบเคร่ืองยนต์เบนซนิเพลาคว่ า   ขนาด 4.4 แรงม้า  

จ านวน  1 เคร่ือง      ตั้งไว้  75,000.-บาท 

คุณลักษณะดังนี้ 

- เครื่องยนต์เบนซินเพลาคว่ า ขนาดไม่น้อยกว่า 4.4 แรงมา้ 

- มีถังบรรจุน้ า ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ลิตร 

- สามารถเจาะลึกสูงสุด 20 เซนติเมตร 

- มีลอ้ขับเคลื่อนพร้อมตัวล็อคเบรก 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 208 ข้อที่ 14  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้)  
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1.2 เพื่อจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต ทรงสี่เหลี่ยม(เหล็ก) ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร    

จ านวน  1 ชุด       ตั้งไว้  8,000.-บาท 

 คุณลักษณะดังนี้ 

- แบบหล่อคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร  จ านวน 3 ตัว 

- ท าด้วยเหล็กหล่อ ด้านในไสเรียบ 

- สามารถแยกออกได้และประกอบกันได้อย่างสนทิ โดยใช้น็อตขันยึด 

         - มีเหล็กกระทุ้ง 1 ด้าม ขนาด 1x1x15 นิว้ พร้อมด้ามจับเคลือบกันสนิม 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 208 ข้อที่ 15  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2. ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ตั้งไว้  2,300,000.-บาท 

                    เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  6  ล้อ  ติดตั้งเครนไฮดรอลิก   พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จ านวน  1  

คัน     ตั้งไว้  2,300,000.-บาท 

คุณลักษณะดังนี้ 

      เป็นรถกระบะบรรทุก  6 ล้อ  ตดิตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า  เป็นชนิดล้อหนา้เดี่ยว  ลอ้

หลังคู ่ ระบบพวงมาลัยขวา  ประตูเปิดปิด  ด้านข้าง  2  ประตู   ทางด้านซ้ายและด้านขวาของรถ 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 208 ข้อที่ 2  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      ตั้งไว้  634,169.-

บาท 

 ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  584,169.-

บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าปรับปรุง  ซ่อมแซม  สิ่งก่อสร้างต่างๆ  เชน่  อาคาร  ถนน  ฝายน้ าล้น สะพาน 

ฯลฯ 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 ประเภท ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรอืบุคคลภายนอกเพื่อให้

ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง          ตั้งไว้ 

50,000.- บาท 

  เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างส ารวจออกแบบสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนส าราญ หมูท่ี่ 10 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)  หน้าที่  125  ข้อที่  23 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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งานไฟฟ้าถนน          รวม      350,000.-บาท 

งบด าเนินงาน(300000)       รวม    50,000.-บาท 

หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ (330000)      รวม       50,000.-บาท      

ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(330200)    ตั้งไว้      50,000.-บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เชน่   หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ เพื่อน าไปซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลใหใ้ช้การได้   

-เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

งบเงินอุดหนุน(600000)       รวม    300,000.- บาท     

หมวดเงนิอุดหนุน(610000)       รวม    300,000.- บาท     

          ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์(610400)  ตั้งไว้  300,000 .- บาท 

(1)   เงนิอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบัวแดง     ตั้งไว้  300,000.- บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  รายละเอียดตามประมาณการของส านักงานการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบัวแดงก าหนด 

- เป็นไปตามกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน  2559  เรื่องระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.  2559  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่  6  มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564) หน้าที่ 114 ข้อที่ 9 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่   อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  45,500,000 บาท   จ่ายจากเงนิรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 22,912,700.-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,587,300.-บาท   

  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    ทั้งสิ้น  970,000.-บาท 

งานกีฬาและนันทนาการ       รวม   420,000.-บาท 

งบด าเนินการ(300000)       รวม    380,000.-บาท 

หมวดค่าใช้สอย (320000)       รวม    270,000  .- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ(320300)          

ตั้งไว้   270,000  บาท 

1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์ประจ าปี 2563 ตั้งไว้ 100,000.- บาท 

                 เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทน

กรรมการตัดสินฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่   168  ข้อที่  2  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

1.2  ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี  2563  ตั้งไว้  20,000.- บาท  

      เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี  2563  เชน่ วัสดุอุปกรณ์

กีฬา  ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่ารางวัล  ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแขง่ขันกีฬาและ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 169 ข้อที่ 9  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจ าปี  2563         ตั้งไว้ 50,000.- บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการแขง่ขันกีฬาต้านยาเสพติด  ประจ าปี  2563  เชน่  ค่าวัสดุอุปกรณ์

กีฬาค่าจัดเตรียมสถานที่ค่ารางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ   

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 169  ข้อที่ 10  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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1.4  ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท่าใหญ่คัพ ประจ าปี 2563  ตั้งไว้ 100,000 .- บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการแขง่ขันกีฬาท่าใหญ่คัพ ประจ าปี 2563 เชน่ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา

ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่ารางวัล  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ   

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 169 ข้อที่ 6   

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

หมวดค่าวัสดุ(330000)       รวม    110,000.-   บาท 

1. รายจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา(331300)     ตั้งไว้  110,000.- บาท 

                เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ้อุปกรณ์กีฬาให้กับหมูบ่้าน  11  หมูบ่้านบ้านละ 10,000.-บาท 

   -เป็นไปตามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 

2559 

งบลงทุน(400000)        รวม     -    บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์(410000)       ตั้งไว้     -   บาท 

งบเงินอุดหนุน(600000)       รวม    40,000.- บาท 

หมวดเงนิอุดหนุน(610000)       รวม    40,000.- บาท 

1. ประเภทรายจ่าย เงนิอุดหนุนส่วนราชการ (610200)   ตั้งไว้  40,000.- บาท 

1.1เงนิอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ าวัวแดงท่าใหญ่

         ตั้งไว้  20,000.- บาท 

  เพื่ออุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ าวัวแดง

ท่าใหญ่  โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศกึษาถ้ าวัวแดงท่าใหญ่   

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนา้ที่ 156 ข้อที่  8 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

   1.2  เงนิอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาอ าเภอ(ต้นน้ าซีเกม)    ตั้งไว้ 20,000.- บาท 

 เพื่ออุดหนุนตามโครงการแขง่ขันกีฬาอ าเภอ(ต้นน้ าซีเกม)  โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้ าวัวแดงท่า

ใหญ่   

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนา้ที่ 158 ข้อที่  16 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

***************************** 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน       รวม  550,000.-บาท 

งบด าเนินงาน(300000)       รวม  460,000.-บาท 

หมวดค่าใช้สอย(320000)       รวม  460,000.-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300 ) 

ตั้งไว้  550,000.- บาท 

 1.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ  ดังน้ี  

 1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง    ตั้งไว้  50,000.- บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน 

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนา้ที่ 149 ข้อ 5 

 1.1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก   ตั้งไว้  50,000.- บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน 

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนา้ที่ 149 ข้อ 8 

 1.1.3 ค่าใช้จา่ยโครงการจัดงานปฏิบัติธรรม    ตั้งไว้  50,000.- บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน 

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนา้ที่ 148 ข้อ  3 

 1.1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูป    ตั้งไว้  260,000.- บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน 

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนา้ที่  150 ข้อ  10 

1.1.5 ค่าใช้จา่ยโครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทียนวันเข้าพรรษา  ตั้งไว้   50,000.- บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน 

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนา้ที่  158 ข้อ  4 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

งบลงทุน         รวม  .- บาท 

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์       รวม  .- บาท 
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งบเงินอุดหนุน         รวม  90,000.- บาท 

หมวดรายจ่ายอุดหนุน        รวม  90,000.- บาท 

1. โครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญกระธูป ที่ว่าการอ าเภอหนองบัวแดง ตั้งไว้  90,000.-บาท 

เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนงานประเพณีบุญกระธูป ที่วา่การอ าเภอหนองบัวแดง  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 154 ข้อ 20 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

************************ 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  45,500,000 บาท   จ่ายจากเงนิรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 22,912,700.-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,587,300.-บาท   

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        รวมทั้งสิ้น  4,442,000 .-บาท 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน      รวม.   4,442,000 .-บาท 

งบลงทุน(400000)       รวม    4,442,000 .-บาท 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(420000)    ตั้งไว้   4,442,000 .-บาท  

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค(421000)   ตั้งไว้   2,551,000 .- บาท  

1. โครงการเสรมิผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่  1  บ้านหนองเป็ด  จากบ้านนางหม้อ เหมเมืองกลาง 

- บ้านนายแหลม กุลวิเศษ         ตั้งไว้  214,000.- บาท 

 ขนาด  กว้าง  4  เมตร  ยาว  180  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรอืมีพื้นที่ผวิจราจรไม่น้อยกว่า   720  

ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการจ านวน  1  ป้ายตามแบบ  อบต.ก าหนด                                          

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) หนา้ที่ 64 ข้อที่ 10  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

2. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า  จากบ้าน นายบุญมี ครองโชค 

ถงึบ้าน นายสุรพล   ต้นแป๊ะ                                               ตั้งไว้   33,000.- บาท 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจรกว้าง  2.5 ม.  ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย

กว่า 62.5 ตร.ม.  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565) หนา้ที่ 64 ข้อที่ 11  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

3.  โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนศรสีง่า จากบ้าน นายสมาน แสงสุดตา 

ถงึ โรงเลี้ยงใหม นางวันนา กลางเมืองขวา      ตั้งไว้  360,000.- บาท 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 

760 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1ป้าย  ตามแบบ อบต.ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 64 ข้อที่ 12  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

4. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง จาก บ้านนางอ่อน อุตพรมถงึบ้าน

นางภาวนา โคตรเมือง       ตั้งไว้  164,000.-บาท 

 ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจรกว้าง 3 ม. ยาว 110 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 330 

ตร.ม.วางท่อ คสล.ศก.0.30 ม. จ านวน 2 จุด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบอบต. ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 65 ข้อที่ 13  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป)  
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5. โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต  หมู่ที่ 6 บ้านโนนมะค่า จากบ้านนายคนึง ครองวงค์-

โรงเรียนราฏษ์บ ารุง        ตั้งไว้  179,000.- บาท 

ขนาด  กว้าง  4  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  0.04  เมตร  หรอืมีพื้นที่ผวิจราจรไม่น้อยกว่า  

600  ตารางเมตร  พรอ้มป้ายโครงการจ านวน  1  ป้าย  ตามแบบ  อบต.ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 65 ข้อที่ 14  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

6. โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่การเกษตรโดยลงหนิคลุก หมู่ที่ 7 บ้านภูนกเขียน สายหน้า

โรงเรยีนบ้านภูนกเขียน       ตั้งไว้  191,000.- บาท 

  ปริมาณงาน  ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีปริมาณหนิ

คลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดแต่งเรียบตลอดสาย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที ่66 ข้อที่ 15  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

7. โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ า คสล.แบบล้นผ่าน (กั้นล าน้ าเจา)  หมู่ที่ 8 บ้านโนนศิลา 

ตั้งไว้  425,000  บาท 

ปริมาณงาน  เสริมคันฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 ม. ยาว 41 ม. หนา 0.60 ม. หรอื 

มีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 246 ตร.ม. วางท่อ คสล.ø 0.30 ม. จ านวน 10 จุด ตามแบบอบต. ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 66 ข้อที่ 16  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

8. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนศิลา จากบ้านนายสมเด็จ ช่างทองค า-

บ้านนายสังขร ขุนแก้ว        ตั้งไว้ 119,000.- บาท 

  ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 

250 ตร.ม. พ้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบอบต. ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 66 ข้อที่ 17  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

9. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเซือก จุดบ้านนายสุภาพ บุษผารัตนัง – 

บ้านนงเพ็ญ ผลไธสง        ตั้งไว้ 43,000.- บาท 

 ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 20 ม.หนา 0.15 ม. หรอืมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.

วางท่อ คสล.ศก.0.40 ม. จ านวน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย ตามแบบอบต. ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 67 ข้อที่ 18  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 
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10. โครงการทางระบายน้ าไร้ท่อระบบธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด  หมูที่  5 จากบ้านนางบัวพันธ์  สิงห์ชัย  

ถงึบ้านนางทุม  ถาวงค์กลาง          ตั้งไว้ 57,000.- บาท 

  ช่วงที่  1  กว้าง  0.60  เมตร  ยาว 50 เมตร ลึก 1.0 เมตร  ช่วงท่ี 2 กว้าง 0.60 เมตร  ยาว  50  

เมตร  ลึก  1.0 เมตร   หรอืมีความยาวรางระบายน้ าไม่น้อยกว่า  100 เมตร  พร้อมฝังท่อ  พีวซีี  ระบายอากาศ  

จ านวน  10  จุด  ตามแบบ  อบต. ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 67 ข้อที่ 19  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป) 

11 . โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนส าราญ ข้าง ก.ศ.น. ต าบลท่าใหญ๋ 

          ตั้งไว้ 277,000.-บาท 

  ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 145 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 

580 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1ป้าย ตามแบบอบต. ก าหนด 

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 67 ข้อที่ 20 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

12. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย บ้าน นาย เชษฐา ถึง หมู่ 9 บ้าน

ห้วยเชือก         ตั้งไว้ 255,000.-บาท 

  ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 108 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพืน้ที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 

540 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1ป้ายตามแบบอบต. ก าหนด 

      - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ป ี(พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 68 ข้อที่ 21  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

13. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  คุ้มโนนหัวนา  หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเชือก   

ตั้งไว้ 234,000.-บาท 

 ปริมาณงาน ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร พรอ้มป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต. ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 116 ข้อที่ 6  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง (421000)  ตั้งไว้ 1,891,000.-บาท 

1. โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานหลังที่ 2 องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

          ตั้งไว้ 1,891,000.-บาท 

 ปริมาณงาน ต่อเตมิอาคารส านักงานหลังที่ 2 กว้าง 7.20 เมตร ยาว 10.80 เมตร หรอืมีพื้นที่ใชส้อยรวม

ไม่น้อยกว่า 155.52 ตารางเมตรตามแบบอบต. ก าหนด 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565) หนา้ที่ 121 ข้อที่ 10  

(ตั้งจ่ายจากเงนิอุดหนุนทั่วไป 1,059,234.-บาท)   (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 831,766.-บาท ) 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่   อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  45,500,000 บาท   จ่ายจากเงนิรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 22,912,700  .-บาท และหมวดเงนิอุดหนุนทั่วไป 22,587,300 .-บาท   

แผนงานการเกษตร             รวมทั้งสิ้น     673,400.-บาท 

งานส่งเสริมการเกษตร               รวม     353,400.-บาท 

งบบุคลากร(200000)         รวม      58,400.-บาท 

หมวดรายจ่าย  เงนิเดือน(ฝ่ายประจ า)(220000)               รวม      58,400.-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย เงนิเดือนพนักงานสว่นต าบล       ตั้งไว้     53,400.-บาท 

           เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานสว่นต าบลต าแหนง่นักบริหารการเกษตร    

ต าแหน่งว่าง1 อัตรา   

 - นักบริหารการเกษตร     จ านวน    1   อัตรา  (53,400) 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

    (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 2. ประเภท  เงินประจ าต าแหนง่       ตั้งไว้   5,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นเงินประจ าต าแหนง่ หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร  จ านวน   1  อัตรา   

(3,500×12=42,000) 

- เป็นไปตามหนังสอืส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

     (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

งบด าเนินงาน(300000)                    ตั้งไว้รวม    295,000.-  บาท 

 หมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทน(310000)                  ตั้งไว้                -        บาท 

 หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย(320000)                  ตั้งไวร้วม    295,000.-   บาท 

 1.   ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ     ตั้งไว้             15,000.-    บาท  

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

1.1 ค่าธรรมเนียมตา่งๆ  ตั้งไว้  5,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมา ของ

หนว่ยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรมค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าเย็บหนังสอื เข้าปกหนังสอื แผนพัฒนาฯ

และข้อบัญญัติต่างๆฯลฯ 

           1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ   ตัง้ไว้  10,000  บาท  เพื่อจา่ยเป็นค่าจา้งเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และค่าจา้งลา้งอัด ขยายรูป ค่าจ้างเหมาขนส่ง ค่าจา้งเหมาเขียนป้าย

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ฯลฯตั้งจา่ยจากเงนิรายได้   

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนา้ที่ 99 ข้อที่ 1(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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2.ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ    (320300)         

ตั้งไว ้280,000.-บาท 

2.1  ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล     ตั้งไว ้ 100,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้วัสดุ  อุปกรณ์  กระดาษ  ค่าตอบแทน  คา่เบีย้ประชุม  ค่าใช้จา่ยในการ

ฝกึอบรมและศกึษาดูงานฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใชจ้่ายในการฝกึอบรมและการเข้ารับการ

ฝกึอบรมของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หนา้ที่ 196 ข้อที ่1      (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2.2   ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่  ตั้งไว้   30,000.-บาท 

เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการสง่เสริมและสนับสนุนการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ประกอบด้วย ค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย  ค่าจัดซื้อพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่  ฯลฯใหแ้ก่ราษฎร

ด าเนนิการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 มาตรา  67  ข้อ  

(6)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.  

2542 มาตรา  16  ข้อ  (10) 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5  ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 144  ข้อที่ 16   (ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2.3   ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช    ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช  โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการปลูกพืช   จัดซื้อพันธุ์พืช  ได้แก่มะนาว  มะม่วง ส้มโอ ฯลฯ  ให้แก่ราษฎรด าเนินการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย

ค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมและการเข้ารับการฝกึอบรมของเจา้หนา้ที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หนา้ที่ 143 ข้อที่ 12  (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2.4  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ส่งเสรมิและสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา     ตั้งไว้  30,000.-บาท 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการสง่เสริมและสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา ประกอบด้วย ค่า

วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย จัดซื้อพันธุ์ปลาน้ าจดื  ฯลฯให้แก่

ราษฎรด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537มาตรา 67 ข้อ (6)  

และหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553หนังสือกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และพระราชบัญญัติก าหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 มาตรา  16  ข้อ  (10) 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 140 ข้อที่  3    

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 
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รำยงำนรำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำใหญ่    อ ำเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น  45,500,000 บำท   จ่ำยจำกเงินรำยได้จัดเก็บเอง 
หมวดภำษีจัดสรร 22,912,700.-บำท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,587,300.-บำท   

 
แผนงำนงบกลำง              รวมทั้งสิ้น  14,829,870.-บำท 
หมวดรำยจ่ำยงบกลำง (100000)       รวม  14,600,744.-บำท 

1. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)     ตั้งไว้   190,714.-บำท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง 10% ของค่าจ้าง  ให้แก่ส านักงานประกันสังคม
จังหวัดชัยภูมิ   
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่  12   มกราคม 2557  พรบ.
ประกันสังคม พ.ศ.2533  และ  หนังสือส านักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่  10  
กรกฎาคม  2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่ 167 ข้อที่ 28  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 2.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)      ตั้งไว้ 90,000.-บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  คนละ  500.-บาท/เดือน  จ านวน  15  คน  
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0891.3/ว 1468 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่ 162 ข้อที่  4 

(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป) 
3.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ (110900)                ตั้งไว้ 9,870,000.-บำท 

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน  1,262 คน  
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่ 162 ข้อที่  2 

(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป) 
4.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิกำร (110900)                ตั้งไว้ 4,128,000.-บำท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ คนละ  800.-บาท/เดือน  จ านวน  430 คน  
-เป็นไปตามหนังสือที่ มท 0891.3/ว 1502 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่  162 ข้อที่  3 

(ตั้งจ่ำยจำกเงินอุดหนุนทั่วไป) 
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 5.  ประเภทเงินส ำรองจ่ำย(111000)       ตั้งไว้  132,030.- บำท 
  เพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560 ,หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท  0808.3/ว 323 ลงวันที่  15  มีนาคม  2547  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3358  ลงวันที่ 29 ตุลาคม  2553           
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)หน้าที่ 193 ข้อที่  8  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

6.  ประเภทรำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน(111100)       รวม  190,000.-บำท   
 1. เงินสมทบกองทุนส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ          ตั้งไว้ 180,000.-บำท   
  เพ่ือจ่ายสมทบส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โครงการตามระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   ปี   2558   
 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ด่วนมาก  ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลงวันที่   10   พฤศจิกายน   
2552  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ที่ มท 0891.3/ ว 1514  ลงวันที่   26  กรกฎาคม  2554  และหนังสือ
ด่วนมาก  ที่ มท. 0808.2 / ว 2342  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2556 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่ 165 ข้อที่  20 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลท่ำใหญ่      ตั้งไว้  10,000.-  บำท  
เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่าใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2559  โดยยึดหลักการ ประชาชน

ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0891.4/ว 2502  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2553                            

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 165  ข้อที่  21  

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

หมวดรำยจ่ำยบ ำเหน็จ/บ ำนำญ(120100)               ตั้งไว้     229,126.- บำท 
 1 .  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.)    

         ตั้งไว้    229,126.- บำท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ที่ มท 0808.5/ว 29   ลงวันที่  12  
กรกฎาคม  2560 , หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ที่ มท 0808.5/ว 30   ลงวันที่  12  
กรกฎาคม  2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 167 ข้อที่  27 

(ตั้งจ่ายจากเงนิรายได้) 

 



 



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2562 

วันที่  15  สิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายบุญจันทร์   เลิศวิไล ประธานสภา อบต. บุญจันทร์   เลิศวิไล 

2. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด รองประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. สุรีรัตน์  พาจันทร์ 

5. นายเด่น  สิงห์ชัย สมาชิกสภา อบต. เด่น  สิงหชั์ย 

6. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

7. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

8. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

9. นายอนัน   ค าพร สมาชิกสภา อบต. อนัน    ค าพร 

10. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

11. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ค าแปลง  นะวะสี 

12. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

13. นายณัฐพงษ์    ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ณัฐพงษ์    ป้องขันธ์ 

14. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

15. นายสมศักดิ์   ศิริชาติ สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์   ศิริชาติ 

16. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

17. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

18. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

19. นางวิจิตร  ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต. วิจติร  ดวงแก้ว 

20. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

- ไม่ม ี- 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต         บุญเสนา นายก อบต. โกสิต       บุญเสนา 

2. นายชาติกล้า     ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า     ปะติตัง 

3. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

4. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

7. นายบรรจง  รินไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

8. นายเรอืงฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนศรทีอง เรืองฤทธิ์  หิตะปิตะนันต์ 

9. นางส ารวย  คชลัย ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด ส ารวย  คชลัย 

10. นางสริิกร  จันสมุทร ผูใ้หญ่บ้านโนนส าราญ สิรกิร  จันสมุทร 

11. นายสนั่น  ห่อยไธสง ผูใ้หญ่บ้านโนนศลิา สนั่น  ห่อยไธสง 

12. นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นพดล  พลธรรม 

13. นางชาลิสา  บุญเสนา หัวหนา้ส านักปลัด ชาลิสา  บุญเสนา 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  20  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  13  ท่าน 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มีผู้เข้าประชุม  จ านวน  20  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  13  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่าน  

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบู ชาพระรัตนตรัย  

และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตามระเบียบ

วาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ 1.1  แจ้งเรื่องขอขอบคุณทุกท่านในวันที่  9  การปลูกป่า 

 1.2  แจ้งเรื่อง  นายอ าเภอขอขอบคุณทุกท่านที่ชว่ยในการรว่มท าธนาคารน้ าใต้ดิน 

นายก  อบต. แจ้ง  เรื่องช่วยประชาสัมพันธ์ใหช้าวบ้านผูท้ี่สนใจในการปลูกกล้วยหอมทอง 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  เชญิ  นายค าแปลง  นะวะศรี 

นายค าแปลง  นะวะศรี แจ้งนามสกุลไม่มีมาและนางบุญมี  เป็นหล้าค าภา  ไม่ใช่หล้าค าพร 

    - มตผิ่านรับรอง- 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจา่ยใหม่  8  รายการ 

ประธานสภาฯ  เชญินายก  อบต.  เสนอญัตติ   

นายก อบต.  เสนอญัตติ 

    ญัตติที่  7/2562  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

    7  สิงหาคม  2562 

    เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

    เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

     ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  

มาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา   

ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
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งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้  297,840.- บาท  

 คงเหลือ  82,440.- บาท 

    โอนลด  จ านวน  49,100.- บาท  ( สี่หมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  8  รายการ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน  

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องดูดฝุน่  (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์)  จ านวน  1  

เครื่อง   

     เป็นเงิน  14,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- ขนาด  25  ลิตร 

- สามารถดูดฝุน่และน้ า 

- เป็นราคาพรอ้มอุปกรณ์ 

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  จ านวน  1  เครื่อง  เป็น

เงิน  700.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)  ตาม

มาตรฐาน  ISO/IEC  7816  ได้ 

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  4.8  MHz 

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมตอ่  (Interface)  แบบ  USB  ได้ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)  ที่ใชแ้รงดันไฟฟ้าขนาด  5 

Volts , 3 Volts และ  1.8 Volts  ได้เป็นอย่างนอ้ย 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

3. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เตาแก๊ส (ตามราคาตลาด) จ านวน 1  ตัว เป็นเงนิ  5,000.-

บาท 
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คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- ไม่น้อยกว่า  2  หัว  

- ถังบรรจุแก๊ส  ไม่น้อยกว่า  15  ลิตร 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์โรงงาน      

4. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง  1,600 วัตต์  (ตามราคาตลาด)  จ านวน  

1  เครื่อง     เป็นเงิน  5,000.- บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- มีหัวฉีดให้เลือกใช้งาน  ทั้งหัวปรับได้   

- รูปทรงสูง + มีลอ้  เคลื่อนย้ายได้สะดวก 

- แรงดันน้ า  ๑๓๐  บาร์ 

- ปริมาณน้ า  ๖  ลิตร/นาที 

- ก าลังมอเตอร์  ๑,๖๐๐  วัตต์ 

5. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้ปั๊มลม (ตามราคาตลาด) จ านวน 1 ตัว เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.-

บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- ขนาดไม่ต่ ากว่า  92  ลิตร   

- พร้อมอุปกรณ์ 

กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน 

6. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  จ านวน  1  เครื่อง  เป็น

เงิน  700.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)  ตาม

มาตรฐาน  ISO/IEC  7816  ได้ 

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  4.8  MHz 

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมตอ่  (Interface)  แบบ  USB  ได้ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)  ที่ใชแ้รงดันไฟฟ้าขนาด  5 

Volts , 3 Volts และ  1.8 Volts  ได้เป็นอย่างนอ้ย 
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กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน 

7. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  จ านวน  1  เครื่อง  เป็น

เงิน  700.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)  ตาม

มาตรฐาน  ISO/IEC  7816  ได้ 

- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า  4.8  MHz 

- สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมตอ่  (Interface)  แบบ  USB  ได้ 

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card)  ที่ใชแ้รงดันไฟฟ้าขนาด  5 

Volts , 3 Volts และ  1.8 Volts  ได้เป็นอย่างนอ้ย 

กองส่งเสริมการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

8. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า  ขนาด  2  นิว้  6.5  แรงม้า  (ตามราคาตลาด)  

จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  6,000.- บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 

- ความกว้าง  48.50  เซนติเมตร 

- ความยาว  38.50  เซนติเมตร 

- ความสูง  38.50  เซนติเมตร 

- เครื่องยนตม์ีขนาด  6.5  แรงมา้  ที่  3,600  รอบ/นาที 

- ระบบระบายความรอ้น 

- พัดลมดูดอากาศ 

- ระบบจุดระเบิด : ทรานซิสเตอร์ 

- ระบบกรองอากาศ : แบบกึ่งแห้ง 

- ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ : เชอืกดึงสตาร์ท  แบบสปริงรั้งกลับ 

- ระบบดับเครื่อง : ตัดวงจรไฟฟ้าลงดิน 
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- น้ ามันเชือ้เพลิงที่ใช ้: เบนซินธรรมดา  91 

- ความจุน้ ามันเครื่อง  :  0.6  ลิตร  2.5  ลิตร  

- กระบอกสูง x ระยะชัก  :  60 x 42  มม.   

- ปริมาตรกระบอกสูบ : 118 ซีซ ี

- เส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด – ส่ง : 2  นิว้  (50 มม.)   

- สูบส่งน้ าสูงสุด  :  32  เมตร  (105 ฟุต) 

- สูบน้ าลึกสุด : 8  เมตร  (26 ฟุต) 

- ปริมาตรน้ าสูบได้สูงสุด  :  600  ลิตร/นาที 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  8  รายการ  รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น  

49,100.- บาท  (สี่หมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน) 

เหตุผล 

    เนื่องจากค่าครุภัณฑส์ านักงานไม่ได้ตั้งจ่ายไว้  แตอ่งค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์  ดังนั้นจึงขอโอนมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่   

จ านวน  8  รายการ 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4  การ

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  

หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรด

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ   ถามที่ประชุมว่าฝา่ยบริหารเสนอญัตติตอ่สภาในการโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 

    งบประมาณ  พ.ศ.  2562  มาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  8  รายการ  มที่านใด 

   สงสัยหรอืไม่ 

   สอบถามปลัดในเรื่องเครื่องสูบน้ าให้บอกหรอืระบุยี่หอ้ได้หรือไม่ 

ปลัด  อบต.  ชีแ้จง  ระบุยี่หอ้ไม่ได้  ระบุได้เฉพาะสเป๊กที่ใชใ้นการเกษตร 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยอะไรอีกหรือไม่  ในเมื่อไม่มีผมขอถามมตติ่อที่ประชุม  ท่าน

ใด 

   เห็นชอบในการขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

มาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  8  รายการ  ให้ยกมือขึน้ครับ   

มต ิ เห็นชอบ  20  ท่าน  เป็นเอกฉันท์ 

4.2 เรื่องโอนงบประมาณตั้งจ่ายใหม ่ จ านวน  1  รายการ 
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    โครงการขยายท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร  ท่อ PVC จา่ยน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร   

จากนานายแดง  หบีแก้ว  ถึงนานายสุพิศ  นุชแจ้งยงค์  หมูท่ี่  ๙  บ้านหว้ยเชือก   

ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูมิ 

ประธานสภาฯ  เชญิบริหาร  เสนอญัตติ   

นายก อบต.  เสนอญัตติ 

    ญัตติที่  9/2562  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

    7  สิงหาคม  2562 

เรื่อง   ขออนุมัตกิารพิจารณาการโอนงบประมาณตั้งจา่ยใหม่ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

    ด้วยคณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องเสนอ 

ญัตติตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อขออนุมัตกิารพิจารณาการโอน 

งบประมาณตั้งจา่ยใหม ่ จ านวน  1  โครงการ  มีรายละเอียดดังนี้  

   โอนลด  จ านวน  18  รายการ 

1.  ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ยเงนิเดือน  (ฝ่ายประจ า) 

ประเภทรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน  ตัง้ไว้  1,596,120.-  บาท  คงเหลือ  347,485.- 

บาท  โอนลด  จ านวน  48,000.- บาท  ( สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

2.  ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการเลือกตั้ง  ตั้งไว้  10,000.- บาท  โอนลด  จ านวน   

10,000.- บาท  ( หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
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3.  ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานทั่วไป 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

    ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

   อื่นๆ  เพื่อจ่ายโครงการฝกึอบรมเพิ่มศักยภาพหนว่ยงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่า

ใหญ่  

ตั้งไว้  100,000.- บาท  คงเหลือ  10,000.- บาท  โอนลด  จ านวน  10,000.-  

บาท  ( หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

4.  ส านักงานปลัด 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าตอบแทน 

ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น  ตั้งไว้ 50,000.- บาท  โอนลด จ านวน  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

5.  ส านักงานปลัด 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าวัสดุ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง  ตั้งไว้  20,000.- บาท  โอนลด  จ านวน   

20,000.- บาท  ( สองหมื่นบาทถ้วน) 

6.  ส านักงานปลัด 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
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งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายโครงการจัดซือ้ไฟสัญญาณจราจร  ตั้งไว้  30,000.- บาท  โอนลด  

จ านวน  30,000.- บาท  ( สามหมื่นบาทถ้วน) 

7.  ส านักงานปลัด 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายโครงการอบรมฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ตั้งไว้  10,000.-  

บาท  โอนลด  จ านวน  10,000.- บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

8.  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศกึษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการเยี่ยมบ้านติดตามพัฒนาการเด็ก  ตั้งไว้  10,000.-  

บาท  โอนลด  จ านวน  10,000.- บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

9.  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศกึษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริมสร้างทักษะทางวิชาการส าหรับเด็ก  ตั้งไว้   

10,000.- บาท  โอนลด  จ านวน  10,000.- บาท  ( หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 
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10.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการ  อบต.  สีขาว  ตั้งไว้  10,000.- บาท  โอนลด  

จ านวน  10,000.- บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

11.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานสาธารณสุข 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายโครงการ  ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ตั้งไว้  50,000.- บาท   

โอนลด  จ านวน  50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

12.  กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าตอบแทน 

ประเภทรายจ่าย  เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร  ตั้งไว้  10,000.- บาท  โอนลด  จ านวน   

10,000.- บาท  (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

13.  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบด าเนนิการ 
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หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายโครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนการแขง่ขันกีฬาท่าใหญ่คัพ  ประจ าปี  ๒๕๖๒  

 ตั้งไว้  100,000.- บาท  คงเหลือ  20,000.- บาท  โอนลด  จ านวน  20,000.-  

บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

14.  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งบเงินอุดหนุน 

หมวดรายจา่ยเงนิอุดหนุน 

ประเภทรายจ่าย  เงนิอุดหนุนส่วนราชการ  เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการแขง่ขันกีฬาอ าเภอ  

(ต้นน้ าซีเกมส์)  ตั้งไว้  20,000.- บาท  โอนลด  จ านวน  20,000.- บาท  (สอง 

หมื่นบาทถ้วน) 

15.  กองการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการจัดงานปฏิบัติธรรม  ตั้งไว้  30,000.- บาท   

คงเหลือ  10,000.- บาท  โอนลด  จ านวน  10,000.- บาท  ( หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) 

16.  กองการส่งเสริมการเกษตร 

แผนงานการเกษตร 

งานส่งเสริมการเกษตร 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการฝกึอบรมส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา  ตั้ง

ไว้ 

20,000.- บาท  โอนลด  จ านวน  20,000.- บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

17.  กองการส่งเสริมการเกษตร 
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แผนงานการเกษตร 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

งบด าเนนิงาน 

หมวดรายจา่ยค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เขา้ลักษณะรายจ่ายหมวด 

อื่นๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยโครงการปลูกป่าทดแทนภายในต าบล  ตั้งไว้  40,000.- 

บาท 

คงเหลือ  20,000.-บาท  โอนลด  จ านวน  20,000.-บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 

18.  งบกลาง 

แผนงานงบกลาง 

หมวดรายจา่ยงบกลาง 

ประเภทรายจ่าย  รายจ่ายตามข้อผูกพัน  เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

ต าบลท่าใหญ่  ตั้งไว้  100,000.- บาท  โอนลด  จ านวน  100,000.- บาท  ( หน่ึง 

แสนบาทถ้วน) 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  18  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

458,000.- บาท  (สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  โครงการ 

กองชา่ง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

    โครงการขยายท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร  ท่อ PVC จา่ยน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  

จากนานายแดง  หบีแก้ว  ถึงนานายสุพิศ  นุชแจ้งยงค์  หมูท่ี่ 9 บ้านหว้ยเชือก ต.ท่าใหญ่   

อ.หนองบัวแดง  จ.ชัยภูม ิ ตั้งไว้  458,000.- บาท 

    ปริมาณงาน  โดยการวางท่อ PVC ชนิดปลายบาน  ø5” ช้ัน  8.5  จ านวน  300 

ท่อน  ความยาวไม่นอ้ยกว่า  1,200  เมตร  พร้อมขุดฝังกลบท่อลกึ  ไม่นอ้ยกว่า  0.50   

เมตร  ตามแบบ  อบต.  ก าหนด 
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เหตุผล 

    เพื่อขออนุมัตติ่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการโอน 

  งบประมาณตั้งจ่ายใหม่  จ านวน  ๑  โครงการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่

องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒ และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  หมวด ๔  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ ๒๗  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  

หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรด

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ   ถามที่ประชุมว่า  รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  18  รายการ  รวมเป็นเงิน 

   ทั้งสิน้  458,000.-บาท  (สี่แสนหา้หมื่นแปดพันบาทถ้วน)   

โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  โครงการ  ผมขอมติในการอนุมัต ิ ท่านใด 

เห็นชอบให้ยกมอืขึน้ครับ   

มต ิ เห็นชอบ  20  ท่าน  เป็นเอกฉันท์ 

   4.3  เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายค าดี  ศรีพลเล่ห ์ ถึง

บ้านนายปรีชา  พันธ์หนองเป็ด 

ประธานสภาฯ  เชญิบริหาร  เสนอญัตติ   

นายก อบต.  เสนอญัตติ 

    ญัตติที่  8/2562  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

    7  สิงหาคม  2562 

เรื่อง   ขออนุมัตกิารพิจารณาการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งจ่ายใหม่ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

    ด้วยคณะผู้บริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีความจ าเป็นต้องเสนอ 

ญัตติตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เพื่อขออนุมัตกิารพิจารณาการโอน 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งจา่ยใหม ่ จ านวน  1  โครงการ   มรีายละเอียดดังนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 
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กองชา่ง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบเงินอุดหนุน 

หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์  เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้า

ส่วน 

ภูมภิาคอ าเภอหนองบัวแดง  ตั้งไว้  300,000.- บาท  โอนลด  จ านวน  296,000.-  

บาท  (สองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

   โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  1  โครงการ 

กองชา่ง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

งบลงทุน 

หมวดค่าที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายค าดี  ศรีพลเล่ห ์ ถึง

บ้านนายปรีชา  พันธ์หนองเป็ด  หมู ่ 5  บ้านโนนศรีทอง  ต.ท่าใหญ่  อ.หนองบัวแดง  จ.

ชัยภูมิ   

ตั้งไว้  296,000.- บาท 

    ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  กว้าง  5  ม.  ยาว  125  ม.  หนา  0.15  ม.  

หรอืมีพื้นที่  คสล.  ไม่น้อยกว่า  625  ตร.ม.  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย   

ตามแบบ  อบต.  ก าหนด 

เหตุผล 

    เพื่อขออนุมัตติ่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในการพิจารณาการ 

เปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งจา่ยใหม่  จ านวน  1  โครงการ  ด้วยเหตุนี้  คณะผูบ้ริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอโอนมาตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้เกิด 

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน  และเพื่อ 

บรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน   
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ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4 การ

โอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  

หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรด

น าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ   นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ถามที่ประชุมว่า  มีท่านใดสงสัยในฝ่ายบริหารเสนอญัตติหรอืไม่   

   ในเมื่อไม่ม ี ผมจะขอถามมติใหย้กมอืขึน้ครับ   ในเรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงบ 

   ประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายค าดี  ศรีพลเล่ห ์ ถึง

บ้านนายปรีชา  พันธ์หนองเป็ด มต ิ เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  20  ท่าน   

   4.4  เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 

ประธานสภาฯ  เชญิบริหารครับ  

นายก อบต.  นายโกสิต  บุญเสนา  แถลงร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

    ญัตติที่  6/2562  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง   

จังหวัดชัยภูมิ  36210 

    7  สิงหาคม  2562 

เรือ่ง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2563 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จะได้เสนอ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ต่อสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่อีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนีจ้งึขอแถลงให้ท่าน  ประธานสภา 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ทุกท่าน  ได้ทราบถึงสถานการณก์าร 

คลังในปี  2562  ดังตอ่ไปนี ้
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1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2561  องค์การ 

   บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    มีสถานะการเงนิดังนี้ 

   1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิน้     จ านวน  24,472,779.45  บาท 

   1.1.2 เงินสะสม      จ านวน  3,396,7720.57  บาท 

   1.1.3 ทุนส ารองเงนิสะสม     จ านวน  15,757,627.92  บาท 

   1.1.4 รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  7  โครงการ 

   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน จ านวน  21  โครงการ  

   1.1.6 เงินกู้คงค้าง      จ านวน    -    บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ณ วันที่  30  กันยายน   

พ.ศ. 2561 

(1) รายรับจรงิทั้งสิ้น   45,541,818.41  บาทประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร     จ านวน  183,823.00   บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต จ านวน  163,057.00   บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  221,080.37   บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน      -     บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน  212,320.95   บาท 

   หมวดรายได้จากทุน    จ านวน          -        บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  22,284,199.09  บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน  22,477,338.00  บาท 

   (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  1,035,0489.33  บาท 

(3) รายจ่ายจริง  จ านวน  43,890,837.26  บาท  ประกอบด้วย  

  

   งบกลาง     จ านวน 12,318,964.00 บาท 

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) จ านวน 8,488,150.00 บาท 

   งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) จ านวน 8,509,469.99 

บาท 

   งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จ านวน  8,783,100.00  บาท 

    งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)  จ านวน      -        บาท 
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งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)  จ านวน 5,791,150.27  บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน      -     

บาท 

(5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่   จ านวน  2,767,500.00  

บาท 

3. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

(1) ประมาณการรายรับจริง  ทั้งสิน้   45,500,000.00  บาท  ประกอบด้วย 

   หมวดภาษีอากร      จ านวน    171,000.00  บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต  จ านวน    165,600.00  บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน   230,000.00  บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน           -       บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน   110,100.00  บาท 

   หมวดรายได้จากทุน     จ านวน           -       บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร     จ านวน 22,236,000.00  บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป     จ านวน 22,587,300.00  บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์   จ านวน  -   บาท 

(3) รายจ่ายจริง   จ านวน  45,500,000.00  บาท  ประกอบด้วย   

  

   งบกลาง      จ านวน  14,829,870.00 บาท 

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดอืน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) จ านวน 10,031,295.00 บาท 

   งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)  จ านวน 9,531,066.00 

บาท 

   งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  จ านวน  7,495,769.00     

บาท 

      ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง    จ านวน         -        บาท 

   งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)   จ านวน         -        บาท 

   งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงนิอุดหนุน)   จ านวน  3,612,000.00  บาท 

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน     -   บาท 

(5) มีการจา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนนิการตามอ านาจหนา้ที่จ านวน จ านวน     -     บาท 
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เหตุผล 

    เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บิหารที่ได้วางแผนไว้ตาม 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 จงึเสนอ 

ร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เพื่อสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   พิจารณาเห็นชอบต่อไป  โดยในสภามีการอภิปราย

ใน 

ข้อบัญญัติ  ปี  พ.ศ. 2563  เพื่อเห็นชอบต่อไป 

ประธานสภาฯ   ถามสมาชิกตามที่บริหารเสนอร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจา่ย  ประจ าปี

งบประมาณ 

พ.ศ. 2563  มีท่านใดสงสัยหรอืไม่  ในเมื่อไม่ม ี ผมขอถาม  มตใินการรับร่างหลักการ 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในวาระแรก  ท่านใด 

เห็นชอบในหลักการให้ยกมือขึน้ 

มต ิ เห็นชอบ  20  ท่าน  เป็นเอกฉันท์   

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมอีกว่าเราต้องตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  เราจะใช้กี่คน 

นายคุณาสิน  สิมช้า เสนอ  5  ท่าน 

   ผูร้ับรอง  2  ท่าน 

1. นายไสว  วงศช์าลี 

2. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ 

นายอนัน  ค าพร เสนอ  นายเสาร์  เต้หนองเป็ด 

   ผูร้ับรอง 

1. นายประมงค์  ศรพีลเล่ย์ 

2. นายประดิษฐ์  ถาวงษ์กลาง 

นายสมร  บัวผัน เสนอ  นายคมสันต์  นาสมพงษ์ 

   ผูร้ับรอง 

1. นายคุณาสิน  สิมช้า 

2. นายไสว  วงศช์าลี 

นายประดิษฐ์  ถาวงษ์กลาง เสนอ  นายสมศักดิ์  ศริิชาติ 

   ผูร้ับรอง 

1. นายสมร  บัวผัน 

2. นายเด่น  สิงห์ชัย 
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นายคมสันต์  นาสมพงษ์  เสนอ  นายไสว  วงศช์าลี 

   ผูร้ับรอง 

1. นายอนัน  ค าพร 

2. นายวิจิตร  ดวงแก้ว 

นางวิจิตร  ดวงแก้ว เสนอ  นายประมงค์  ศรพีลเล่ย์ 

   ผูร้ับรอง 

1. นายสมพงษ์  เที่ยงดี 

2. นายสมร  บัวผัน 

ประธานสภาฯ  แจ้งให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเลือกตั้งประธาน  เลขานุการคณะกรรมการ   

เพื่อรอรับญัตติจากท่านที่จะแปรญัตติต่อไป 

   เชญิบริหารครับ 

นายก อบต.  แจ้งหลังจากวันนีไ้ปคณะกรรมการทั้ง  5  ท่าน  จัดแต่งตั้งประธานและเลขานุการ 

คณะกรรมการแปรญัตติ  และสรุปในวันที  19  รอรับญัตติจากท่านที่ขอแปรญัตติ   

ส่งวันที่  19  เป็นอย่างช้า  16.00 น.  ปิดรับ  คณะกรรมการนัดประชุมว่ามีคนเสนอแปร 

ญัตติหรือไม ่ เพื่อที่วันที่  20,21  เสนอประธานด าเนินการเข้าในระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

ประธานสภาฯ แจ้งจากนายสนั่น  ห่อยไธสง  ยื่นหนังสอืมาเพื่อขอรับรองผ่านสภาฯในการก่อสร้าง

ปั๊มน้ ามัน 

นายคุณาสิน  สิมช้า  เสนอใหเ้จ้าตัวมาเอง 

นายชาติกล้า  ปะติตัง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ทราบข่าวว่าเจ้าของผู้จัดตัง้ปั๊มเขา

ด าเนนิการในส่วนอื่นไปแล้วเหลือแต่สภาเรา 

นายก อบต. ในเรื่องขออนุมัติรับรองในการจัดตั้งปั๊มน้ ามัน  ผู้ใหญ่สนั่น  ห่อยไธสงไม่อยู่  ผูใ้หญ่สนั่น

ต้องแนบมติของหมู่บ้านมาด้วย  เพื่อที่จะมาขอให้สภารับรองในการกระทบสิ่งแวดล้อม

หรอืไม่ 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด เอาอย่างเสี่ยแปลกให้มาขอต่อสภาด้วยตัวเองครับ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดอยากซักถามอะไรหรือไม่ 

นายไสว  วงศช์าลี เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ดับให้ช่างไปซ่อมแซมให้ดว้ยครับ 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ในขณะนีม้ีคนซ่อมหรือไม่  ให้บริหารซ่อมเร่งๆให้ประชาชนด้วยครับ 

นายคุณาสิน  สิมช้า เรื่องสระน้ าหนองแกต้องการขุดให้ลึกครับ  จุดที่  2  อยู่ที่โนนยอครับหากท าฝายได้ก็ขอ

ฝากครับ 

นายไสว  วงศช์าลี เรื่องความสะอาดเรื่องครัวมีแม่บ้านท าพอใจครับ 
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นายเสาร์  เต้หนองเป็ด แจ้งให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 

นายคุณาสิน  สิมช้า แจ้งขอบคุณซองร่วมท าบุญที่วัดครับ 

นายก อบต. ทบทวนเรื่องศกึษาดูงานในข้อบัญญัติ  ปี  2563  ก็ตั้งไว้เหมอืนกัน  ตุลาคม  2562  ก็

เริ่มใชไ้ด้ถ้าไปจรงิ 

ผอ.รร.บ้านโนนสะอาด แจ้งเรื่องกีฬา 

ผอ.รร.บ้านโนนศรีทอง แจ้งเรื่องขอสนับสนุนก่อสร้างห้องน้ า 

ผอ.รพ.สต. แจ้งเรื่องไฟฟ้า  3  เพรต 

ก านัน แจง้เรื่องภัยแล้ง 

นางสริิกร  จันสมุทร แจ้งเรื่องภัยแล้ง 

นายก อบต. ขอบคุณเรื่องปลูกป่า  เรื่องกีฬาฟุตบอล  7  คน  กีฬาทุกวันพุธ  มี  5  ทีม  เริ่มเดือน

กันยายน  นี้ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสอบถามอกีหรอืไม่  ในเมื่อไม่มผีมขอขอบคุณท่านที่เข้าร่วมประชุมและผู้มาประ

ชมครับ 

 ปิดประชุมสภา เวลา  16.00  น. 

 

             เตรียม   แสนประกอบ 

         (นายเตรยีม   แสนประกอบ) 

       ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

                ผู้จดบันทึกรายงานการประชุมสภา 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

 (นายเสาร์    เต้หนองเป็ด) 

ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 

ผูต้รวจรายงานการประชุมสภา 

 

บุญจันทร์   เลิศวิไล 

 (นายบุญจันทร์   เลิศวิไล) 

ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ผูต้รวจสอบรายงานการประชุมสภา 

 



(ส าเนา) 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ   สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2562 

วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายบุญจันทร์   เลิศวิไล ประธานสภา อบต. บุญจันทร์   เลิศวิไล 

2. นายสมใจ   ดาหนองเป็ด รองประธานสภา อบต. สมใจ   ดาหนองเป็ด 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. สุรีรัตน์  พาจันทร์ 

5. นายเด่น  สิงห์ชัย สมาชิกสภา อบต. เด่น  สิงหชั์ย 

6. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

7. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

8. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

9. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

10. นายอนัน   ค าพร สมาชิกสภา อบต. อนัน    ค าพร 

11. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ค าแปลง  นะวะสี 

12. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

13. นายณัฐพงษ์    ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ณัฐพงษ์    ป้องขันธ์ 

14. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

15. นายสมศักดิ์   ศิริชาติ สมาชิกสภา อบต. สมศักดิ์   ศิริชาติ 

16. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

17. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

18. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

19. นางวิจิตร  ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต. วิจติร  ดวงแก้ว 

20. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภาฯ เตรียม  แสนประกอบ 
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ผูไ้ม่มาประชุม  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. - - - 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต         บุญเสนา นายก อบต. โกสิต         บุญเสนา 

2. นายชาติกล้า     ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า     ปะติตัง 

3. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

4. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด  อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

7. นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา  ม.8 สนั่น  ห่อยไธสง 

    

    

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  20  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  7  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

นับองค์ประชุมแล้วมผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  20  ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม  7  ท่าน   ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอ

เชิญ  นายบุญจันทร์   เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตาม

ระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

แจ้งเรื่องยาเสพติดให้ช่วยกันในการสอดส่องดู ลูกหลานคนใดติดบ้าง เพื่อหาวิธีในการ

ป้องกันต่อไป 

นายก อบต. แจ้งเรื่อง ภาคบ่ายมีผูน้ าทุกภาคส่วน รว่มประชุม เพื่อปรึกษาหารอื ในการเตรียมบุญ

ทอดเทียน บุญกระธูป,ผูด้้อยโอกาสในสังคมใน ร.ร ใน รพสต.ทุกแห่ง 

ประธานสภาฯ แจ้งที่ ร.ร โนนศรีทอง ม.5 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ขอเชญิสมาชิกร่วมท าบุญ ขอเชญิ

ร่วมท าบุญในเดือน กันยายน ที่ร.รบ้านโนนสะอาด 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   มตริับรอง 20 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  พิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

ประธานสภาฯ   ถามที่ประชุมมที่านใดสงสัยในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 หรอืไม่ไม่ม ีประธานไม่ได้รับค าแปรญัตติ ประธานเชญิคณะกรรมการแปร

ญัตติช้ีแจง 

นายไสว  วงศช์าลี  คณะกรรมการแปรญัตติชีแ้จง้ว่าไม่มี สมาชิกท่านใดยื่นขอแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ เชญิสมาชิก เสนออภปิรายไม่มีถือปิดอภปิราย ในการพิจารณาร่างขอ้บัญญัติในวาระที่ 

3 ไม่มกีารอภปิรายในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมตวิ่า จะให้ตรา

เป็นข้อบัญญัติ  

ประธานสภาฯ ถามมตติ่อที่ประชุมว่าท่านเห็นควรในการตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัว

แดง จังหวัดชัยภูมิ มติเป็นเอกฉันท์ 20 ท่าน 

   4.2 เรื่องค้างพิจารณา 

ประธานสภาฯ จากนาย สนั่น หอ่ยไธสง ผูใ้หญ่บ้าน ม.8 บ้านโนนศลิา ยื่นหนังสอืมาเพื่อขอรับรองใน

การก่อสร้างปั้มน้ ามันขนาดกลาง ผา่นสภาฯ โดยมีทาง ณัฐพร จันนามอม เป็นผู้ร้องขอ

สถานที่ ม.8 บ้านโนนศลิา ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ และประธานเชญินายสนั่น 

หอ่ยไธสง เจ้าของพื้นที่ 

นายสนั่น หอ่ยไธสง ผูใ้หญ่ม. 8 บ้านโนนศลิา ต.ท่าใหญ่ แจ้งตอ่สภาว่ามีการประชาคมหมู่บ้านผา่นเรียบร้อย 

แล้วในขั้นตอนได้สั่ง มาที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และขอรับรองไม่มผีลกระทบ 

ถ้าสภารับรองไปแล้ว ผมขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเสนอต่อสภา

พิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ ถามมที่านใดสอบถามหรอืไม่ 

นายไสว วงค์ชาลี สอบถามจะขออนุญาตหรอืขอรับรองขอบริหารอภปิราย 

ประธานสภาฯ สภาเรามีสทิธิแค่รับรองผา่นสภาฯไม่มีสทิธิอนุญาต 

นายก อบต. ประเด็นหารอืประเด็นนี ้เกี่ยวกับการรับรอง พจิารณารับรอง ปั้มดังกล่าวเจ้าของพืน้ที่ 

ได้มาชีแ้จงให้ชัดเจนในเรื่องด าเนนิการต่างๆ พลังงาน,สปกฯลฯด าเนินการ รับรองจาก

สภาในเรื่องมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรอืไม่ 
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ประธานสภาฯ ตามที่นางณัฐพร จันนามอม ขอเปิดปั้มน้ ามัน มีท่านใดสอบถามอกีหรือไม่ ในเมื่อไม่มีผม

ขอมต ิท่านใดเห็นสมควรในการก่อสร้างปั้มเพื่อรับรองจากสภาฯใหย้กมอืขึน้ มต ิเป็น

เอกฉันท์ 20 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดอยากสอบถามบริหารในโครงการที่ตกค้างหรอืไม่ 

นางณัฐพงษ์ ป้องขันธ์ ส.อบต.ม.7 จากการที่ประชุมในคราวที่แล้ว บางโครงการไม่เห็นในข้อบัญญัติ บริหาร

แจ้งให้ลงมาบอกที่ห้องก็ได้ ในเรื่องท านบดิน 

นายไสว  วงค์ชาลี   แจ้งเรื่องความเดือดร้อนของ ประชาชน ไฟฟ้าแสงจันทร์ ดับหลายจุดชว่ยซ่อมแซม อย่าง

เร่งดว่นด้วยครับ 

ประธานสภาฯ แจ้ง ม.4 หรอืหมู่บ้านที่ส่งหนังสอืให้บริหารช่วยเร่งๆด้วยนะครับ 

นายก อบต.  ตอบเรื่องท านบดินจะได้มอบให้ช่างไปส ารวจ ชีแ้จง 72 โครงการผมยังไม่ได้ชีแ้จงเพิ่มเติม 

มีบางโครงการที่ยังไม่ประมาณการ ท านบดิน ม.7 ท่านใดน าเสนอเพื่อแก้ไข บริหารก็จะ

ท ามาพิจารณาว่า เรง่ดว่นหรอืไม่ ถ้าเร่งดว่นก็จะแก้ไขในปัญหาดังกล่าว ในส่วนที่

เร่งดว่นก็จะพิจารณาต่อไป จาก 72 โครงการที่เร่งก็จะด าเนินการ เดือนหน้าถ้าเงนิเหลือ

จา่ย โครงการดังกล่าวก็จะได้ด าเนินการ ถ้ามีเงนิก็จะต้องประชุม วสิามัญต่อไปใน

โครงการที่เหลอืก็จะด าเนินการแก้ไขต่อไป 

 เรื่องไฟฟ้าแสงจันทร์ ม.10 หรอืหมูอ่ื่นๆนั้นได้ใหช่้างไปจัดซื้อบันได แลว้ก็จะด าเนินการใน

การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงจันทร์ และติดตัง้ต่อไป 

 เรื่องพนักงานบริหารขอบคุณประธานเป็นการแนะน าใหเ้ป็นการคุ้นเคยขอไว้ในคราว

ต่อไป 

นายสนั่น หอ่ยไธสง ผูใ้หญ่บ้าน ม.8 ขอขอบคุณทางสภาฯแทนทาง นางณัฐพร จันนามอม ที่สภาฯรับรองใน

การสรา้งปั้ม เรื่องผู้สูงอายุ ไม่มผีูดู้แล แต่ในขณะที่ได้ติดต่อไปทางญาติพี่น้อง แล้ว สว่น 

รพ.สต. อสม. ในวันนีก้็ได้ลงไปท าความสะอาดให้แล้ว ต่อไปก็ไม่รู้วา่จะมีใครมาดูแล 

นายก อบต. เรื่องผูสู้งอายุถ้ากลับไปอยู่กับญาตกิ็ดี 

 เรื่องเบีย้ยังชีพก็รับจาก อบต. เหมอืนเดิมก่อนในเรื่องนี้จะได้ปรึกษากันในรอบบ่ายกับ

ผูน้ า ผอ.ร.ร. , ผอ.รพ.สต. , ผูบ้ริหาร , สมาชิก , และผ่ายปกครองทุกท่านทุกภาคส่วน 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดอยากสอบถามอะไรอีกหรอืไม่ถ้าไม่มี เราก็ประชุมกันมาพอสมควร

แล้ว ผมขอบคุณท่านที่มาประชุม และผูเ้ข้าร่วมประชุมและผมขอปิดประชุมในสมัย 

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ปิดประชุมสภาเวลา  15.00  น. 

 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม   

          (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

         เลขานุการสภา อบต.ท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

   ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

 


