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ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

ท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น 

ในโอกาสนี ้คณะผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบ

ถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังตอ่ไปนี ้

1. สถานะการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

 ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ณ วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

มีสถานะการเงนิดังนี ้

 ณ วันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิน้       29,395,333.37  บาท 

 1.1.2 เงินสะสม          7,410,964.73   บาท 

 1.1.3 ทุนส ารองเงนิสะสม     16,898,660.61  บาท 

 1.1.4 รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน   จ านวน   3   โครงการ 

  1.โครงการก่อสร้างหอถังประปาภายในที่ท าการ อบต.ท่าใหญ่   เป็นเงิน 221,000.00 บาท 

  2. โครงการทางระบายน้ าไร้ท่อ  ระบบธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 

บ้านโนนสะอาดหมู่ที่  3              เป็นเงิน 34,000.00 บาท 

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(แบบฝาเหล็ก)ภายในหมู่บ้านหนองเป็ด  หมู่ที่  1          เป็นเงิน 47,000.00 บาท 

     รวม 302,000.00 บาท 

 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพันจ านวน6โครงการ  

  1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์    2,250,000.00   บาท 

(ลานเอนกประสงค์หน้าส านักงาน)       

2. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. จากบ้านนายค าดี  สพีลเลห์  296,000.00   บาท 

ถึงบ้านนายปรีชา  พันธ์หนองเป็ดหมูท่ี่ 5         

  3. โครงการก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้านนายสังวาล  เชื้อชัย  156,000.00  บาท 

ถึงบ้านนายก าชัย  นาคูณ หมูท่ี่ 10         

4. โครงการขยายท่อสง่น้ าเพื่อการเกษตร ท่อ pvc จา่ยน้ าเข้าสู่ 456,000.00   บาท 

พืน้ที่การเกษตรจากนานายแดงหบีแก้ว  

ถึงนานายสุพิศ  นุชแจ้งยงค์ หมูท่ี่ 9    
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  5. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่  1   313,000.00  บาท 

จากบ้านนายหมุน เอกเลิศ ถึงหนา้วัศาลาลอย        

  6. โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ 4 

  จากบ้านนางบังอร  สุภาพ  ถึงบ้านนายสรรค์  วิไลชนม์  149,000.00  บาท 

        รวม 3,622,000.00 บาท 

 

1.2เงินกู้คงคา้ง         ………………-…………… บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณพ.ศ. 2562  

(1) รายรับจรงิทั้งสิ้น                49,521,832.63  บาท     

ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร         175,531.01 บาท 

 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต     237,482.01 บาท 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      223,311.34  บาท 

 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                -     บาท 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       88,030.00.- บาท 

 หมวดรายได้จากทุน                -        บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร       22,400,610.28 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       26,441,559.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์      จ านวน          2,944,400.00  บาท 

(3)รายจ่ายจริงจ านวน  47,554,443.30  บาท  ประกอบด้วย    

 งบกลาง        13,806,412.50บาท 

 งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจา้งช่ัวคราว)   8,426,957.00บาท 

 งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)        9,627,464.13บาท 

 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง)    7,025,210.00บาท 

 งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)           -    บาท 

 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงนิอุดหนุน)       3,044,000.00บาท 

(4)รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน    12,165,943.00บาท 

(5)มีการจา่ยเงนิสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  จ านวน    2,680,000.00บาท 
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รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

(องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่) 

อ าเภอ หนองบัวแดง   จังหวัด ชัยภูม ิ

 
หมวดภาษีอากร 

รายรับจริง 
 ปี 2562  

ประมาณการ 
 ปี 2563  

ประมาณการ 
 ปี 2564  

       
    ประเภทรายรับ........................................         

ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 45,145.16 28,000.00 45,000.00 

ภาษีบ ารุงท้องที ่ 119,959.85 128,000.00 119,000.00 
ภาษีป้าย 10,426.00 15,000.00 10,000.00 

อากรฆ่าสตัว ์ 0.00     

รวมหมวดภาษีอากร 175,531.01 171,000.00 174,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       

    ประเภทรายรับ.......................................       
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว ์   -    -                        -    

ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว ์   -    -    -  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน   -    -    -  
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมลูฝอย               130,800                142,000           130,800.00  

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย ์                      490                      500                 490.00  

ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย                         -                          -                          -    
ค่าธรรมเนียมอื่น 132     

ค่าปรับผดิสญัญา 50,415.00 10,000.00 31,477.00 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

10,400.00 13,000.00 10,400.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 100.00 132.00 
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  514.00 0.00 514.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

          237,482.01           194,600.00           217,013.00  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       

    ประเภทรายรับ
............................................. 

      

ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 223,311.34 230,000.00 223,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 223,311.34 230,000.00 223,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์       

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณชิย์       

 
 



 

5 
 

  รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
  

 ปี 2562   ปี 2563   ปี 2564  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
    ประเภทรายรับ
.......................................................... 

      

เงินท่ีมีผู้อุทิศให ้  - 100.00 0.00 
ค่าขายแบบแปลน 0.00 10,000.00 0.00 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  88,030.00 100,000.00 88,030.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 88,030.00 110,100.00 88,030.00 

หมวดรายได้จากทุน       

รวมหมวดรายได้จากทุน   -    -    -  

หมวดภาษีจัดสรร       
    ประเภทรายรับ
.......................................................... 

      

ภาษีมูลคา่เพิ่ม  1 ใน 9 3,502,495.78 3,750,000.00 3,502,495.00 
ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,251,494.59 10,900,000.00 9,251,494.00 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 147,833.10 70,000.00 147,833.00 
ภาษีสุรา 0.00 0.00 0.00 

ภาษีสรรพสามิต 7,926,157.18 7,270,000.00 7,926,157.00 
ค่าภาคหลวงแร ่ 66,138.56 60,000.00 66,138.00 

ค่าภาคหลวงปิโตเลียม 69,806.86 56,000.00 69,806.00 
เงินท่ีเก็บว่าด้วยกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ 10,061.97 10,000.00 10,061.00 

ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 1,394,439.64 10,000.00 1,394,439.00 
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 540.00 50,000.00 540.00 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 30,595.00 60,000.00 30,595.00 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ 1,047.60     

รวมหมวดภาษีจัดสรร 23,080,233.63 22,236,000.00 22,399,558.00 

รวมหมวดภาษ ี 23,080,233.63 22,236,000.00 22,399,558.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       

    ประเภทรายรับ       
เงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599.00 22,587,300.00 26,441,599.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599.00 22,587,300.00 26,441,599.00 

รวมทุกหมวด 49,521,832.63 45,500,000.00 49,500,000.00 



6 

 

ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

 
2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2562 
ประมาณการ 

ปี  2563 
 

ประมาณการ  
ปี  2564 

จ่ายจากงบประมาณ 
 

   

งบกลาง 
 

13,806,412.50 14,829,870.00 15,897,293.00 

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และ
ค่าจ้างชั่วคราว) 

 
8,426,975.00 10,720,520.00 10,247,315.00 

งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

 
9,627,464.13 9,531,066.00 11,124,129.00 

งบลงทุน(หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
 

7,025,210.00 7,495,769.00 6,729,100.00 

งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอ่ืน) 
 

- - - 

งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 
 

3,044,000.00 3,612,000.00 5,502,163.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 

 
41,930,061.63 45,500,000.00 49,500,000.00 

 
 
 
 

 



 
7 
 
 

 
 

ส่วนที ่2 
ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
 
 
 

เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณพ.ศ. 2564 

 
 

 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่
อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชยัภูมิ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

 
ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 9,995,030.00 
แผนงานบริหารทั่วไป 8,700,150.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,294,880.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 19,720,277.00 
แผนงานการศึกษา 8,644,449.00 
แผนงานสาธารณสุข 1,423,380.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,431,180.00 
แผนงานเคหะและชุมชน 6,821,268.00 
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 430,000.00 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 970,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ 3,887,400 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,964,000 
แผนงานการเกษตร 923,400 
แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 15,897,293.00 
แผนงานงบกลาง 15,897,293.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 49,500,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงานงบกลาง 

งบ                        งาน งานงบกลาง งาน………………… งาน………………… รวมงบกลาง 

งบกลาง     
งบกลาง 15,666,708   15,666,708 
    บ าเหน็จ/บ านาญ    230,585      230,585 

รวม 15,897,293   15,897,293 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

งาน 

งบ 
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งาน………………… รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 

งบบุคลากร 4,846,135 1,373,015  6,219,150 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,311,920 -  2,311,920 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,534,215 1,373,015  3,907,230 
งบด าเนินงาน 2,043,000 403,000  2,446,000 
    ค่าตอบแทน 190,000 20,000  210,000 
    ค่าใช้สอย 1,238,000 270,000  1,508,000 
    ค่าวัสดุ 260,000 105,000  365,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 355,000 8,000  363,000 
งบลงทุน 15,000 -  15,000 
    ค่าครุภัณฑ ์ 15,000 -  15,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -  - 
งบรายจ่ายอื่น     
รายจ่ายอื่น - -  - 
งบเงินอุดหนุน 20,000   20,000 
    เงินอุดหนุน 20,000 -  20,000 

รวม 6,924,135 1,776,015  8,700,150 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

 งาน 

งบ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 

การรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

งาน………………… 
รวมแผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 

งบบุคลากร 178,200 241,680  419,880 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - -  - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 178,200 241,680  419,880 
งบด าเนินงาน 470,000 405,000  875,000 
    ค่าตอบแทน 50,000 -  50,000 
    ค่าใช้สอย 380,000 405,000  785,000 
    ค่าวัสดุ 40,000   40,000 
    ค่าสาธารณูปโภค -   - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ ์ -   - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -   - 
งบรายจ่ายอื่น     
รายจ่ายอื่น -   - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน -   - 

รวม 648,200 646,680  1,294,880 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 
แผนงาน  การศึกษา 

  งาน 

งบ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 

การศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน 

และประถมศกึษา 
งาน………………… รวมแผนงานการศึกษา 

งบบุคลากร 2,066,220   2,066,220 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - -  - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,066,220 -  2,066,220 
งบด าเนินงาน 790,000 3,752,700  4,542,700 
    ค่าตอบแทน 50,000 -  50,000 
    ค่าใช้สอย 580,000 1,313,850  1,893,850 
    ค่าวัสดุ 160,000 1,594,279  1,754,279 
    ค่าสาธารณูปโภค - -  - 
งบลงทุน 140,100   140,100 
    ค่าครุภัณฑ ์ 140,100 -  140,100 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -  - 
งบรายจ่ายอื่น     
รายจ่ายอื่น - -  - 
งบเงินอุดหนุน  2,740,000  2,740,000 
    เงินอุดหนุน - 2,740,000  2,740,000 

รวม 2,996,320 5,648,129  8,664,449 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน  สาธารณสุข 

 งาน 

งบ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 

สาธารณสุข 

งานสาธารณสุขและ 

งานสาธารณสุขอื่น 
งาน………………… รวมแผนงานสาธารณสุข 

งบบุคลากร 303,380   303,380 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - -  - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 303,380 -  303,380 
งบด าเนินงาน 500,000 400,000  770,000 
    ค่าตอบแทน - -  - 
    ค่าใช้สอย 330,000 400,000  520,000 
    ค่าวัสดุ 170,000 -  250,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - -  - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ ์ - -  - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -  - 
งบรายจ่ายอื่น     
รายจ่ายอื่น - -  - 
งบเงินอุดหนุน - 220,000  220,000 
    เงินอุดหนุน - 220,000  220,000 

รวม 803,380 620,000  1,423,380 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

                        งาน 

งบ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 

สังคมสงเคราะห ์
งาน............................ งาน………………… รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 

งบบุคลากร 771,180   771,180 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -   - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 771,180   771,180 
งบด าเนินงาน 660,000   660,000 
    ค่าตอบแทน 10,000   10,000 
    ค่าใช้สอย 630,000   630,000 
    ค่าวัสดุ 20,000   20,000 
    ค่าสาธารณูปโภค -   - 
งบลงทุน     
    ค่าครุภัณฑ ์ -   - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -   - 
งบรายจ่ายอื่น     
รายจ่ายอื่น -   - 
งบเงินอุดหนุน     
    เงินอุดหนุน -   - 

รวม 1,431,180   1,431,180 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 งาน 

งบ 

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 

เคหะและชมุชน 
งานไฟฟ้าถนน 

งานก าจัดขยะมูลฝอย 

และสิ่งปฏิกูล 
รวมแผนงานเคหะและชมุชน 

งบบุคลากร 369,105 - - 369,105 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 369,105 - - 369,105 
งบด าเนินงาน 510,000 50,000 - 560,000 
    ค่าตอบแทน 10,000 - - 10,000 
    ค่าใช้สอย 170,000 - - 170,000 
    ค่าวัสดุ 330,000 50,000 - 380,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน 3,500,000 - - 3,500,000 
    ค่าครุภัณฑ ์ 2,524,000 - - 2,524,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 976,000 - - 976,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
รายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน - 2,392,163 - 2,392,163 
    เงินอุดหนุน - 2,392,163 - 2,392,163 

รวม 4,379,105 2,442,163 - 6,821,268 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

   งาน 

งบ                                

งานส่งเสริมและสนับสนนุ 

ความเข้มแข็งของชุมชน 
งาน........................... งาน………………… 

รวมแผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

งบบุคลากร -   - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) -   - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) -   - 
งบด าเนินงาน 530,000   530,000 
    ค่าตอบแทน -   - 
    ค่าใช้สอย 530,000   530,000 
    ค่าวัสดุ -   - 
    ค่าสาธารณูปโภค -   - 
งบลงทุน -   - 
    ค่าครุภัณฑ ์ -   - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -   - 
งบรายจ่ายอื่น -   - 
รายจ่ายอื่น -   - 
งบเงินอุดหนุน -   - 
    เงินอุดหนุน -   - 

รวม 530,000   530,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน  การศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งาน 

งบ                                   
งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งาน………………… 

รวมแผนงานการศาสนา  
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบบุคลากร     
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - -  - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - -  - 
งบด าเนินงาน 410,000 430,000  840,000 
    ค่าตอบแทน - -  - 
    ค่าใช้สอย 300,000 430,000  730,000 
    ค่าวัสดุ 110,000 -  110,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - -  - 
งบลงทุน -   - 
    ค่าครุภัณฑ ์ - -  - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - -  - 
งบรายจ่ายอื่น     
รายจ่ายอื่น - -  - 
งบเงินอุดหนุน 40,000 90,000  130,000 
    เงินอุดหนุน 40,000 90,000  130,000 

รวม 450,000 520,000  970,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

                              งาน 

งบ 
งานบริหารงานทั่วไป งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งาน………………… รวมอุตสาหกรรมและการโยธา 

งบบุคลากร - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) - - - - 
งบด าเนินงาน - - - - 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย - - - - 
    ค่าวัสดุ - - - - 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน - 2,964,000 - 2,964,000 
    ค่าครุภัณฑ ์ - - - - 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - 2,964,000 - 2,964,000 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
รายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม - 2,964,000 - 2,964,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

  อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูมิ 

แผนงาน  การเกษตร 

                          งาน 

            งบ 
งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้ งาน………………… รวมแผนงานการเกษตร 

งบบุคลากร 98,400 - - 98,400 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) - - - - 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 98,400 -  - 98,400 
งบด าเนินงาน 385,000 330,000 - 715,000 
    ค่าตอบแทน - - - - 
    ค่าใช้สอย 385,000 30,000 - 415,000 
    ค่าวัสดุ - 300,000 - 300,000 
    ค่าสาธารณูปโภค - - - - 
งบลงทุน 110,000 - - 110,000 
    ค่าครุภัณฑ ์ 110,000 - - 110,000 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 
งบรายจ่ายอื่น - - - - 
รายจ่ายอื่น - - - - 
งบเงินอุดหนุน - - - - 
    เงินอุดหนุน - - - - 

รวม 593,400 330,000 - 923,400 
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ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ .ศ. 2564 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 มาตรา  87 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5)     
พ.ศ. 2546  จึงตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  และโดยอนุมัติของนายอ าเภอหนองบัวแดง ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ข้อ 2  ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 49,500,000.-บาท 

 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็น
จ านวนรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

 

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารงานทั่วไป 9,995,030.00 
แผนงานบริหารทั่วไป 8,700,150.00 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,294,880.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 19,720,277.00 
แผนงานการศึกษา 8,644,449.00 
แผนงานสาธารณสุข 1,423,380.00 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,431,180.00 
แผนงานเคหะและชุมชน 6,821,268.00 
แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 430,000.00 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 970,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ 3,887,400 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,964,000 
แผนงานการเกษตร 923,400 
แผนงานการพาณิชย์ - 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 15,897,293.00 
แผนงานงบกลาง 15,897,293.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 49,500,000.00 
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 ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ        

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงนิขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่          กันยายน  พ.ศ. 2563 

 

 

       (ลงนาม) ……………………………………… 

        (นายโกสิต  บุญเสนา) 

      ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

 

 

  อนุมัติ 

 

 

(ลงนาม) ……………………………..…………..… 

    (นายสาคร  เถินมงคล) 

 ต าแหนง่  นายอ าเภอหนองบัวแดง  
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น     49,500,000.- บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร รวม 174,500.00 บาท 
- ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 45,000.00 บาท 

    ประมาณการสูงว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 
    ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงสูงกว่าประมาณการ 

   

- ภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน 119,000.00 บาท 
ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 
    ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงต่ ากว่าประมาณการ 
- ภาษีป้าย 
ประมาณการสูงว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 
    ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงสูงกว่าประมาณการ 
- อากรฆ่าสัตว์ 
ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 

 
 

จ านวน 
 
 

จ านวน 

 
 

10,000.00 
 
 
- 

 
 
บาท 
 
 
บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 217,013.00 บาท 
 - ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จ านวน - บาท 
    ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
- ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 
    ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
-ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 
    ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
- ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น 
    ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
- ค่าปรับผิดสัญญา 
ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 
    ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงสูงกว่าประมาณการ 

 
จ านวน 

 
จ านวน 

 
จ านวน 

 
จ านวน 

 
 

 
- 
 

- 
 

- 
 

31,477.00 
 
 

 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
 
บาท 
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-ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ 
    ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 
    ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงต่ ากว่าประมาณการ 
- ค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอย  
ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 
รายได้จากค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 
รายได้จากค่าธรรมเนียมสูงกว่าประมาณการ 
- ค่าใบอนุญาตที่เกี่ยวกับควบคุมอาคาร  
- ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ   
                                                             

 
 
 

จ านวน 
 
 

จ านวน 
 
จ านวน 
 

 

จ านวน 
จ านวน             

 
 

 
10,400.00 

 
 

          137,500.00 
 

490.00 
 

 
              132.00 
             514.00 

 
 
 
บาท 
 
 
บาท 
 
บาท 
 
 
บาท 
บาท 
 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 

รวม 223,000.00 บาท 

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน         223,000.00 บาท 
    ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมา  เปรียบเทียบจาก 
    ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงต่ ากว่าประมาณการ 

   

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
 

รวม - บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 88,030.00 บาท 
 

- เงินที่มีผู้อุทิศให้ จ านวน - บาท 
    ประมาณการเท่ากับประมาณการปีที่ผ่านมา 
- ค่าขายแบบแปลน 
ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายได้
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงสูงกว่าประมาณการ 

 
จ านวน 

 
 

จ านวน 

 
 
 
 

88,030.00  

 
บาท 
 
 
บาท 

หมวดรายได้จากทุน รวม - บาท 
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รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 22,399,558.00 บาท 
    
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1  ใน  9 จ านวน 3,502,495.00 บาท 
    ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงต่ ากว่าประมาณการ 
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 

 
 

จ านวน 

 
 

9,251,494.00 

 
 
บาท 

ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงสูงกว่าประมาณการ 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ      จ านวน  147,833.00 บาท 
    ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 
    ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงสูงกว่าประมาณการ 
- ภาษีสุรา       จ านวน  - บาท 
- ภาษีสรรพสามิต      จ านวน  7,926,157.00 บาท 
ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 
    ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงสูงกว่าประมาณการ 
- ค่าภาคหลวงแร่      จ านวน      66,183.00 บาท 
  ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก  
ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงต่ ากว่าประมาณการ 
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม     จ านวน      69,806.00 บาท 
ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงต่ ากว่าประมาณการ 
- เงินที่เก็บว่าด้วยกฎหมายอุทยานแห่งชาติ   จ านวน  10,061.00 บาท 
    ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 
 ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงต่ ากว่าประมาณการ 
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน  จ านวน  30,595.00 บาท 
ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 
ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงสูงกว่าประมาณการ 
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล    จ านวน               540.00     บาท 
 ประมาณการต่ ากว่าประมาณการปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบจาก 
 ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงต่ ากว่าประมาณการ 



25 
 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 26,441,599.00 บาท 
    
- เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน       26,441,599.00 บาท 

     ประมาณการสูงกว่าประมาณการปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมามียอดรับจริงสูงกว่าประมาณการ 
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รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวดัชัยภมูิ 

 



 

 

รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่

อ าเภอหนองบัวแดง    จังหวัดชัยภูม ิ
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               

งานบริหารทั่วไป               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               

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

     
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00 0 % 42,120 

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

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตร ีนายกองค์การบรหิารส่วน
ต าบล 

86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00 0 % 86,400 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1,800,000.00 1,800,000.00 1,792,800.00 1,800,000.00 -9.6 % 1,627,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720.00 2,484,720.00 2,477,520.00 2,484,720.00     2,311,920 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,139,182.32 1,407,060.00 1,501,095.00 1,567,360.00 18.12 % 1,851,375 

    เงินประจ าต าแหน่ง 58,903.23 90,000.00 86,500.00 90,000.00 0 % 90,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 688,895.00 602,535.00 549,617.00 598,480.00 -2.49 % 583,600 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 75,239.00 56,025.00 39,828.00 35,400.00 -73.9 % 9,240 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,962,219.55 2,155,620.00 2,177,040.00 2,291,240.00     2,534,215 

รวมงบบุคลากร 4,446,939.55 4,640,340.00 4,654,560.00 4,775,960.00     4,846,135 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

16,200.00 0.00 0.00 30,000.00 33.33 % 40,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 29,890.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    ค่าเช่าบ้าน 30,150.00 69,600.00 79,800.00 90,000.00 0 % 90,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 23,810.00 22,950.00 35,590.00 50,000.00 0 % 50,000 

รวมค่าตอบแทน 100,050.00 92,550.00 115,390.00 180,000.00     190,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 175,175.00 354,670.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 219,675.00 350,000.00 -42.86 % 200,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 224,663.00 91,910.00 380,810.00 279,105.00 -14.73 % 238,000 

   

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 92,664.00 67,461.00 49,616.00 64,660.00 -22.67 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 0.00 0.00 0.00 100,000.00 400 % 500,000 

      
โครงการ ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหนา้ฝน
ปีน้ี 

0.00 0.00 0.00 45,000.00 -100 % 0 

      
โครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
บริหารจดัการน้ าและนวตัวิถีตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 112,300.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการ อบต.สัญจรให้บริการ
ประชาชน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0 % 30,000 

      
โครงการจังหวดัเคลื่อนที่ และหนว่ย
แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.  

198,480.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการประชุมประชาคมจดัท าแผน
ชุมชน 

9,720.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   
โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณส านกังาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0 

   
โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรม 0.00 0.00 114,400.00 0.00 100 % 50,000 

   
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักภาพหนว่ยงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่

253,351.00 170,320.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตัิงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 0.00 1,820.00 5,394.51 % 100,000 

      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
การพัฒนาองค์ความรู้เกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2562 

0.00 0.00 137,450.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการเพิม่ศักยภาพการจัดท าแผน
ชุมชน 

9,950.00 0.00 19,750.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัด
ชัยภูม ิ

0.00 0.00 20,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   
โครงการส่งเสริมศูนยร์วมข้อมลูข่าวสาร
การซื้อหรือการจัดจ้าง 

0.00 169,988.00 0.00 0.00 0 % 0 

   

โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริม
กิจกรรมทีส่ร้างจติส านึกในความรกัชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย ์

109,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "1 
อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม" 

0.00 0.00 20,300.00 0.00 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 41,283.72 117,987.88 60,932.18 130,000.00 -61.54 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 1,144,786.72 1,002,336.88 1,165,233.18 1,085,585.00     1,238,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 112,490.00 133,200.00 308,460.00 146,500.00 -65.87 % 50,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 0.00 55,000.00 -45.45 % 30,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27,200.00 17,600.00 10,500.00 50,000.00 0 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 179,632.00 172,363.00 179,968.00 220,000.00 -54.55 % 100,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 2,340.00 13,052.00 50,000.00 20,000.00 -50 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 22,560.00 16,040.00 6,950.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 344,222.00 352,255.00 555,878.00 511,500.00     260,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าไฟฟ้า 148,386.97 155,882.13 178,377.49 210,000.00 0 % 210,000 

    ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 0.00 0.00 3,570.00 5,000.00 0 % 5,000 

    ค่าบริการโทรศัพท ์ 84,170.48 5,696.68 5,608.94 10,000.00 0 % 10,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,549.00 86,728.80 85,067.20 80,000.00 62.5 % 130,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 241,106.45 248,307.61 272,623.63 305,000.00     355,000 

รวมงบด าเนินงาน 1,830,165.17 1,695,449.49 2,109,124.81 2,082,085.00     2,043,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านักงาน               

      
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปดิ พร้อมตดิตัง้ 
จ านวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 2 ตัว 0.00 0.00 0.00 6,000.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว 0.00 0.00 0.00 3,000.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 9,500.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 65,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

   
ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 15,000 

   
ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับ 3-6 
จ านวน 1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 4,000.00 -100 % 0 

   
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมูบู่ชา จ านวน 1 ชุด 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -100 % 0 

   
ค่าจัดซื้อบันไดเหล็กอลมูิเนียม สูง 6 
เมตร จ านวน 1 ตัว 

0.00 0.00 0.00 12,500.00 -100 % 0 

   
จัดซื้อเครื่งมัลตมิีเดยีร ์โปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 30,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

   
จัดซื้อโตะ๊อเนกประสงค ์จ านวน 40 
ตัว 

0.00 100,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

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

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอีผู้้บริหาร 
จ านวน 1 ตัว 

0.00 0.00 5,170.00 0.00 0 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอีส้ านักงาน 
จ านวน 2 ตัว 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องดูดฝุ่น 
จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 14,000.00 0.00 0 % 0 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค ์จ านวน 1 เครือ่ง 

0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกแบบดับเบิล้
แคบ 

669,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ               

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อล าโพงฮอร์น 
จ านวน 1 ชุด 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

      
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดีทีวี แบบ
สมาร์ททีวี ขนาด 32 นิ้ว จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว               

      ค่าจัดซื้อตู้ท าน้ าเย็น จ านวน 4 เครื่อง 0.00 0.00 15,960.00 0.00 0 % 0 

           

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเตาแก๊ส จ านวน 
1 ตัว 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑ์โรงงาน               

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องฉีดน้ า
แรงดันสูง 1,600 วัตต์ จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 5,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อปั๊มลม จ านวน 1 
ตัว 

0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์(PC) 
จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 

      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์(โน๊ตบุ้ค) 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรต์ั้งโตะ๊ 
จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 17,000.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบขาวด า 
เลเซอร์ จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 2,600.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวด า  จ านวน 2 เครือ่ง 

0.00 0.00 5,200.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์จ านวน 1 
เครื่อง 

0.00 0.00 4,300.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 1,890.00 0.00 0 % 0 

           

      
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด led ขาวด า 

0.00 3,200.00 0.00 0.00 0 % 0 

35 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ครุภณัฑ์อื่น               

      
ค่าจัดซื้อผา้ใบเต็นท์สนาม จ านวน 10 
ผืน 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0 

      
ซุ้มเฉลมิพระเกียรต ิสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ์ฯ 

99,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 852,000.00 138,600.00 220,820.00 95,200.00     15,000 

รวมงบลงทุน 852,000.00 138,600.00 220,820.00 95,200.00     15,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์               

      
อุดหนุนสภาองค์กรชุมชนต าบลทา่
ใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

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

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

รวมงานบริหารทั่วไป 7,149,104.72 6,474,389.49 6,984,504.81 6,993,245.00     6,924,135 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

งานบริหารงานคลัง               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 302,640.00 320,640.00 339,540.00 436,089.00 100 % 872,175 

    เงินประจ าต าแหน่ง 18,000.00 18,000.00 18,000.00 25,000.00 -20 % 20,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 396,960.00 409,340.00 418,920.00 444,240.00 3.08 % 457,920 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 70,500.00 65,440.00 57,240.00 57,240.00 -59.96 % 22,920 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 788,100.00 813,420.00 833,700.00 962,569.00     1,373,015 

รวมงบบุคลากร 788,100.00 813,420.00 833,700.00 962,569.00     1,373,015 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 18,000.00 36,400.00 20,000.00 0 % 20,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 18,000.00 36,400.00 20,000.00     20,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 65,700.00 81,800.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 83,340.00 135,000.00 48.15 % 200,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,144.00 7,368.00 1,880.00 10,000.00 0 % 10,000 

           

      
ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดท าและปรังปรุงข้อมูล
ระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

0.00 0.00 0.00 150,000.00 -66.67 % 50,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 700.00 4,050.00 0.00 20,000.00 -50 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 74,544.00 93,218.00 85,220.00 315,000.00     270,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 60,994.05 65,000.00 66,580.90 88,000.00 -43.18 % 50,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 24,776.00 2,660.00 65,304.00 10,000.00 200 % 30,000 

    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 7,562.00 1,382.00 0.00 0.00 100 % 5,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 5,350.00 13,970.00 1,390.00 10,000.00 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 98,682.05 83,012.00 133,274.90 108,000.00     105,000 

  ค่าสาธารณูปโภค               

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 12,957.00 5,894.00 3,244.00 16,000.00 -50 % 8,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 12,957.00 5,894.00 3,244.00 16,000.00     8,000 

รวมงบด าเนินงาน 186,183.05 200,124.00 258,138.90 459,000.00     403,000 
 

38 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านักงาน               

      ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร  9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารแบบบานทึบ 
จ านวน 4 หลัง 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

           

      
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0 

      จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์(PC) 
จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 16,000.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรต์ั้งโตะ๊ 
จ านวน 2 เครื่อง  

0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ
ชนิด LED ขาวด า 

0.00 0.00 2,600.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,800.00 4,300.00 37,300.00 64,000.00     0 

รวมงบลงทุน 9,800.00 4,300.00 37,300.00 64,000.00     0 

รวมงานบริหารงานคลัง 984,083.05 1,017,844.00 1,129,138.90 1,485,569.00     1,776,015 

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,133,187.77 7,492,233.49 8,113,643.71 8,478,814.00     8,700,150 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 208,550.00 238,560.00 20,690.00 86,074.00 107.03 % 178,200 

          
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 0.00 2,090.00 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 208,550.00 238,560.00 20,690.00 88,164.00     178,200 

รวมงบบุคลากร 208,550.00 238,560.00 20,690.00 88,164.00     178,200 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 400 % 50,000 

รวมค่าตอบแทน 0.00 0.00 0.00 10,000.00     50,000 

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อผ้าห่มกัน
หนาวให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการผู้ป่วย
ฉุกเฉินและบริการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย
ต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 0.00 250,000.00 0 % 250,000 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 149,550.00 148,920.00 201,706.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจช่วง
เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม ่

0.00 77,070.00 102,965.00 40,000.00 150 % 100,000 

           

      
โครงการชุดสายตรวจ อปพร.
ปฏิบัติการด้านป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย             อบต. ท่าใหญ ่

6,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาล
สงกรานต์และเทศกาลปีใหม ่

90,520.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 246,370.00 225,990.00 304,671.00 300,000.00     380,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 18,550.00 0.00 13,200.00 10,000.00 100 % 20,000 

    วัสดุเครื่องดับเพลิง 9,750.00 8,250.00 0.00 63,180.00 -68.34 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 28,300.00 8,250.00 13,200.00 73,180.00     40,000 

รวมงบด าเนินงาน 274,670.00 234,240.00 317,871.00 383,180.00     470,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 

483,220.00 472,800.00 338,561.00 471,344.00     648,200 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 201,850.00 228,000.00 234,840.00 249,000.00 -2.94 % 241,680 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 201,850.00 228,000.00 234,840.00 249,000.00     241,680 

รวมงบบุคลากร 201,850.00 228,000.00 234,840.00 249,000.00     241,680 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

          

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการ รณรงค์ป้องกันการเกิดโรค
ระบาดจากเชื้อไวรสัโคโรนา หรือโค
วิด-19 ประจ าปี พ.ศ.2563 

0.00 0.00 0.00 125,730.00 -100 % 0 

      โครงการจดัซื้อไฟสัญญาณจราจร 98,000.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000 

      
โครงการจดัท าแนวกันไฟรอบป่าโนน
ยอ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
โครงการท่าใหญ่ร่วมใจ ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน"วัน อปพร" 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยภายในชุมชน 

40,000.00 0.00 29,220.00 30,000.00 0 % 30,000 

      
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติ
อาสาภัยพิบตัิประจ าองค์การบรหิาร
ส่วนต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

      
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  อบต.ท่าใหญ ่ 

156,390.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อบต.ท่าใหญ ่

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

           

      
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี ่

0.00 0.00 0.00 10,000.00 50 % 15,000 

      
โครงการอบรมป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
โครงการอบรมฝึกทบทวนชุด
ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภยั (otos) 

6,920.00 0.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 

รวมค่าใช้สอย 301,310.00 93,260.00 128,910.00 205,730.00     405,000 

รวมงบด าเนินงาน 301,310.00 93,260.00 128,910.00 205,730.00     405,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ               

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายา
เสพติดโดยชุดปฎิบัติการประจ าต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 10,000.00 0.00     0 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 10,000.00 0.00     0 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 503,160.00 321,260.00 373,750.00 454,730.00     646,680 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 986,380.00 794,060.00 712,311.00 926,074.00     1,294,880 

แผนงานการศึกษา               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               

         
  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 1,166,087.00 1,035,480.00 1,101,660.00 1,176,730.00 15.73 % 1,361,880 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 110 % 10,500 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 558,600.00 576,750.00 600,475.00 634,200.00 3.16 % 654,240 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 79,080.00 60,930.00 37,205.00 39,600.00 0 % 39,600 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,803,767.00 1,673,160.00 1,739,340.00 1,855,530.00     2,066,220 

รวมงบบุคลากร 1,803,767.00 1,673,160.00 1,739,340.00 1,855,530.00     2,066,220 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

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

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 35,222.00 10,700.00 22,080.00 0.00 0 % 0 

    เงินช่วยเหลือบุตร 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 59,222.00 10,700.00 22,080.00 40,000.00     50,000 

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 17,700.00 59,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 172,800.00 348,000.00 58.05 % 550,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

           
      ค่าเดินทางไปราชการ 1,680.00 5,792.00 8,352.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็ก 

0.00 0.00 45,740.00 10,000.00 0 % 10,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 3,650.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 19,380.00 69,142.00 226,892.00 378,000.00     580,000 

  ค่าวัสดุ               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    วัสดุส านักงาน 103,250.00 35,000.00 40,000.00 45,000.00 -55.56 % 20,000 

    วัสดุงานบ้านงานครัว 0.00 0.00 40,000.00 55,000.00 -63.64 % 20,000 

    วัสดุก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 4,250.00 4,170.00 0.00 10,000.00 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 107,500.00 39,170.00 80,000.00 110,000.00     160,000 

รวมงบด าเนินงาน 186,102.00 119,012.00 328,972.00 528,000.00     790,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านักงาน               

      
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัวๆละ 
2,500 บาท 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,500 

      ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสารบานทึบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร รวมค่าตดิตั้ง 
ขนาด 18 นิ้ว จ านวน 30 ตัว 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 75,000 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่               

           

      
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปดิ พร้อมตดิตัง้ 
จ านวน 1 ชุด 

0.00 0.00 0.00 28,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน ์แอล อี ดี 
ขนาด  32 นิ้ว จ านวน 4 เครื่อง  

56,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่น CD / DVD  
จ านวน 4 เครื่อง 

20,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 4,300  บาท 

0.00 0.00 0.00 8,600.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 8,600 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์(จอภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่องๆละ 
17,000 บาท 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 76,000.00 0.00 0.00 36,600.00     140,100 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ใหญ่  โดยจ้างเหมาจัดท าอ่างล้างหน้า
แปรงฟัน   อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อาคาร 2 

0.00 19,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 19,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 76,000.00 19,000.00 0.00 36,600.00     140,100 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 2,065,869.00 1,811,172.00 2,068,312.00 2,420,130.00     2,996,320 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      

ค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 85,880.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการกจิกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

9,960.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

           

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพรอ้ม
เด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล 

0.00 0.00 9,990.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ทักษะทางวิชาการส าหรับเด็ก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านตดิตาม
พัฒนาการเด็ก 

521,465.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสร้างทักษะ
ทางวิชาการส าหรับเด็ก 

0.00 9,990.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา 

169,850.00 283,900.00 282,190.00 774,200.00 8.86 % 842,800 

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

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

0.00 0.00 0.00 268,600.00 8.86 % 292,400 

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาส าหรับเด็ก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 118,650 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาส าหรับเด็ก 

0.00 0.00 0.00 178,540.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 1,653,275.00 1,264,690.00 1,221,460.00 1,261,340.00     1,313,850 

  ค่าวัสดุ               

    ค่าอาหารเสรมิ (นม) 1,754,049.46 1,637,703.50 1,634,574.42 1,293,426.00 23.26 % 1,594,279 

รวมค่าวัสดุ 1,754,049.46 1,637,703.50 1,634,574.42 1,293,426.00     1,594,279 

รวมงบด าเนินงาน 3,407,324.46 2,902,393.50 2,856,034.42 2,554,766.00     2,908,129 

         
  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

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

      
อุดหนุนโครงการต่อยอดเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

      
อุดหนุนโครงการปลูกพืชปลอด
สารพิษและเลี้ยงปลาตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

      
อุดหนุนโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
และไร่นาสวนผสมตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพีย 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
อุดหนุนโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
และไร่นาสวนผสมตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะ
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

      

อุดหนุนโครงการโรงเรียนต าบลท่า
ใหญ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาต ิO-NET ประจ าปีการศกึษา 
2562 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

           

      

อุดหนุนโครงการโรงเรียนต าบลท่า
ใหญ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาต ิO-NET ประจ าปีการศกึษา 
2563 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจดั
การศึกษาด้านดนตร ี

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนให้แก่โรงเรียน 

0.00 0.00 2,764,000.00 2,563,480.00 2.99 % 2,640,000 

รวมเงินอุดหนุน 3,094,000.00 2,824,000.00 2,794,000.00 2,753,480.00     2,740,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

รวมงบเงินอุดหนุน 3,094,000.00 2,824,000.00 2,794,000.00 2,753,480.00     2,740,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 6,501,324.46 5,726,393.50 5,650,034.42 5,308,246.00     5,648,129 

รวมแผนงานการศึกษา 8,567,193.46 7,537,565.50 7,718,346.42 7,728,376.00     8,644,449 

แผนงานสาธารณสุข               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 58,400 

    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,500 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 201,240.00 208,320.00 214,680.00 227,640.00 3 % 234,480 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 201,240.00 208,320.00 214,680.00 227,640.00     303,380 

รวมงบบุคลากร 201,240.00 208,320.00 214,680.00 227,640.00     303,380 

         
  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 18,243.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 87,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบยีนตา่งๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เช่น ค่าจา้ง
เหมาแรงงาน ค่าจ้างล้างอัดขยายรูป 
จ้างเหมาเขียนปา้ย ฯลฯ 

0.00 0.00 53,540.00 0.00 0 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการ บ้านสวย เมืองสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
โครงการ บ้านสวย เมืองสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      โครงการขยะแลกไข่ต าบลท่าใหญ ่ 29,820.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขผู้น าหมู่บา้นด้าน
สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

0.00 0.00 100,000.00 0.00 100 % 100,000 

      
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน
ไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

0.00 0.00 0.00 21,750.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการเพิม่ศักยภาพอสม.และภาคี
เครือข่ายสุขภาพต าบลท่าใหญ ่

294,450.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการรณรงค ์ ควบคุม  และ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา
(COVID-19) 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออกในเขตต าบลท่าใหญ่ 

67,780.00 17,859.00 94,460.00 0.00 100 % 100,000 

      
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกนั
โรคไขเ้ลือดออกในเขตต าบลท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า และท าหมันสุนัขและแมว 

0.00 54,055.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์สรา้งจิตส านึกและ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

0.00 120,450.00 30,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู(่ 
อบต.สีขาว) 

0.00 15,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

0.00 0.00 48,686.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ตามพระปณิธาน
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

           

      
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

0.00 0.00 0.00 60,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 392,050.00 225,907.00 326,686.00 288,750.00     330,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุงานบ้านงานครัว 17,154.00 13,545.00 11,940.00 30,000.00 -33.33 % 20,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0.00 0.00 0.00 30,000.00 66.67 % 50,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 52,898.00 61,905.00 120,303.00 115,000.00 -13.04 % 100,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 98,400.00 98,520.00 0.00 55,120.00 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 168,452.00 173,970.00 132,243.00 230,120.00     170,000 

รวมงบด าเนินงาน 560,502.00 399,877.00 458,929.00 518,870.00     500,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer )  จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 4,300.00 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 4,300.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 4,300.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 761,742.00 608,197.00 673,609.00 750,810.00     803,380 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               

  งบด าเนินงาน               

         
  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 294,000.00 279,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 321,600.00 444,000.00 -21.17 % 350,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 44,520.00 108,160.00 2,600.00 30,000.00 66.67 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 338,520.00 387,160.00 324,200.00 474,000.00     400,000 

รวมงบด าเนินงาน 338,520.00 387,160.00 324,200.00 474,000.00     400,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

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

      เงินอุดหนุนเอกชน 0.00 0.00 0.00 220,000.00 -100 % 0 

      
โครงการพระราชด าหรดิ้าน
สาธารณสุข 

0.00 0.00 220,000.00 0.00 100 % 220,000 

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

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

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 503,520.00 607,160.00 544,200.00 694,000.00     620,000 

รวมแผนงานสาธารณสุข 1,265,262.00 1,215,357.00 1,217,809.00 1,444,810.00     1,423,380 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               

  งบบุคลากร               

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 262,254.00 279,780.00 296,760.00 349,760.00 62.9 % 569,760 

          
    เงินประจ าต าแหน่ง 0.00 0.00 0.00 5,000.00 740 % 42,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 33,016.00 138,000.00 146,280.00 3.12 % 150,840 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0.00 5,124.00 21,420.00 21,420.00 -59.94 % 8,580 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 262,254.00 317,920.00 456,180.00 522,460.00     771,180 

รวมงบบุคลากร 262,254.00 317,920.00 456,180.00 522,460.00     771,180 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 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               

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 53,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      

ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบตัิงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่
และค่าจา้งให้กับบุคคลที่ช่วย
ปฏิบัติงานให้กับองค์การบรหิารสว่น
ต าบลท่าใหญ ่

75,300.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2,188.00 1,760.00 504.00 11,800.00 69.49 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการรับ-ส่งเด็กอยากจนและดอ้ย
โอกาส 

0.00 574,424.00 574,424.00 480,000.00 25 % 600,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 77,488.00 629,184.00 574,928.00 511,800.00     630,000 

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุส านักงาน 30,000.00 25,000.00 40,000.00 45,000.00 -77.78 % 10,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 6,950.00 2,580.00 2,780.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 36,950.00 27,580.00 42,780.00 55,000.00     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 114,438.00 656,764.00 617,708.00 576,800.00     660,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านักงาน               

      
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 0.00 700.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 700.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 700.00 0.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 376,692.00 974,684.00 1,074,588.00 1,099,260.00     1,431,180 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 376,692.00 974,684.00 1,074,588.00 1,099,260.00     1,431,180 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

แผนงานเคหะและชมุชน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน               

  งบบุคลากร               

         
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               

    เงินเดือนพนักงาน 326,760.00 153,373.00 102,096.00 166,055.00 67.95 % 278,895 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0.00 0.00 11,469.00 630.00 -100 % 0 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000.00 17,500.00 0.00 5,000.00 110 % 10,500 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 252,387.00 175,526.00 144,930.00 569.00 12,026.54 % 69,000 

    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 25,312.00 22,034.00 14,490.00 10,570.00 1.32 % 10,710 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 646,459.00 368,433.00 272,985.00 182,824.00     369,105 

รวมงบบุคลากร 646,459.00 368,433.00 272,985.00 182,824.00     369,105 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าตอบแทน               

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 1,880.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 1,880.00 0.00 0.00 0.00     10,000 

  ค่าใช้สอย               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 115,600.00 225,720.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 107,640.00 332,000.00 -69.88 % 100,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 8,504.00 1,440.00 1,712.00 10,000.00 100 % 20,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 44,540.00 21,720.00 6,400.00 30,000.00 66.67 % 50,000 

รวมค่าใช้สอย 168,644.00 248,880.00 115,752.00 372,000.00     170,000 

  ค่าวัสดุ               

          
    วัสดุส านักงาน 35,000.00 35,000.00 40,000.00 50,000.00 -60 % 20,000 

    วัสดุก่อสร้าง 18,500.00 411,546.00 234,273.00 198,400.00 0.81 % 200,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 95,273.00 14,707.00 49,383.00 25,000.00 300 % 100,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 5,400.00 4,170.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 154,173.00 465,423.00 323,656.00 283,400.00     330,000 

รวมงบด าเนินงาน 324,697.00 714,303.00 439,408.00 655,400.00     510,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภณัฑ์ส านักงาน               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      ค่าจัดซื้อตูเ้ก็บเอกสาร 9,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               

      
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮ
ดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 

0.00 0.00 0.00 21,500.00 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์การเกษตร               

      
เครื่องสูบน้ า แบบจุ่มสูบ ขนาด 1.5 
แรงม้า จ านวน 1 เครื่อง 

0.00 20,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ก่อสร้าง               

      ค่าจัดซื้ออารม์และบูมรถขดุตีนตะขาบ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,524,000 

      เครื่องเจาะคอนกรีต 0.00 0.00 0.00 75,000.00 -100 % 0 

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

0.00 0.00 0.00 8,000.00 -100 % 0 

          
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์               

      ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ 15,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(lnkjet  printer) 

0.00 7,100.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์(lnk tank  
printer)    

0.00 4,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 0.00 0.00 1,890.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 25,600.00 31,400.00 1,890.00 104,500.00     2,524,000 

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

      
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์บริเวณ
สระน า้เฉลมิพระเกียรติบ้านหนองเป็ด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน
บริเวณที่ท าการองค์การบรหิารส่วน
ต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น  อาคารต่างๆ  
ถนน  ฝายน้ าล้น สะพาน  ฯลฯ 

0.00 1,971,500.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคารต่างๆ 
ถนน ฝายน้ าล้น สะพาน ฯลฯ 

0.00 0.00 1,191,500.00 1,568,000.00 -44.13 % 876,000 

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

              

      
ค่าจ้างส ารวจออกแบบสถานีสูบน้ า
ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโนนส าราญ 
หมู่ที่ 10 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 1,971,500.00 1,191,500.00 1,618,000.00     976,000 

รวมงบลงทุน 25,600.00 2,002,900.00 1,193,390.00 1,722,500.00     3,500,000 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 996,756.00 3,085,636.00 1,905,783.00 2,560,724.00     4,379,105 

งานไฟฟ้าถนน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 98,370.00 93,587.00 89,150.00 125,000.00 -60 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 98,370.00 93,587.00 89,150.00 125,000.00     50,000 

รวมงบด าเนินงาน 98,370.00 93,587.00 89,150.00 125,000.00     50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

  งบลงทุน               

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

           

      
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสวา่งง
สาธารณะ  

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 50,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์ 0.00 2,707,150.27 0.00 0.00 0 % 0 

      
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ
หนองบัวแดง 

0.00 0.00 0.00 341,000.00 601.51 % 2,392,163 

รวมเงินอุดหนุน 0.00 2,707,150.27 0.00 341,000.00     2,392,163 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 2,707,150.27 0.00 341,000.00     2,392,163 

รวมงานไฟฟ้าถนน 148,370.00 2,800,737.27 89,150.00 466,000.00     2,442,163 

รวมแผนงานเคหะและชมุชน 1,145,126.00 5,886,373.27 1,994,933.00 3,026,724.00     6,821,268 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

              

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

           

      
โครงการจดักิจกรรมประเพณี
สงกรานต ์และวันผูสู้งอายุต าบลทา่
ใหญ่ 

69,775.00 114,985.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจดัซื้อวัสดุก่อสรา้งซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้กับประชาชนผูย้ากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส  

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      โครงการท าดเีพื่อแม่ห่างไกลยาเสพติด 44,184.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  
เทิดไท้องค์ราชัน  ราชิน ี

100,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน ต าบลท่าใหญ ่

50,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุต าบลทา่
ใหญ่ 

48,450.00 82,857.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีและ
ครอบครัว 

49,750.00 19,950.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

25,150.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 487,309.00 217,792.00 0.00 0.00     0 

รวมงบด าเนินงาน 487,309.00 217,792.00 0.00 0.00     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

487,309.00 217,792.00 0.00 0.00     0 

งานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

ค่าใช้จ่ายโครงการ การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพชีวิตที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

0.00 0.00 0.00 295,340.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสรา้ง
ที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และผูด้้อยโอกาส 

0.00 0.00 10,000.00 0.00 100 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการบา้นท้องถิ่นประชา
รัฐร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน  ราชิน ี

0.00 0.00 100,000.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการบา้นท้องถิ่นประชา
รัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชิน ี

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้พิการ
และผูดู้แลผู้พิการต าบลท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

           

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุผูผู้้พิการผู้ด้อยโอกาส
ต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 45,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสรมิ
อาชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
ต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผูสู้งอายุ
ต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 87,592.00 47,470.00 110.66 % 100,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม
สตรีและครอบครัว 

0.00 0.00 16,495.00 0.00 100 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน ต าบลท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบลทา่
ใหญ่ 

0.00 0.00 137,000.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณี
สงกรานต ์และวันผูสู้งอายุต าบลทา่
ใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
สร้างอาชีพสร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง (ตลาดประชารฐั
ท้องถิ่นสุขใจ ต าบลท่าใหญ่) 

0.00 50,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0.00 50,000.00 396,087.00 442,810.00     430,000 

รวมงบด าเนินงาน 0.00 50,000.00 396,087.00 442,810.00     430,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภณัฑ์การเกษตร               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 
1 เครื่อง 

0.00 59,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 59,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 0.00 59,000.00 0.00 0.00     0 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนนุความเข้มแข็งชุมชน 0.00 109,000.00 396,087.00 442,810.00     430,000 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 487,309.00 326,792.00 396,087.00 442,810.00     430,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ               

งานกีฬาและนันทนาการ               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

           

      
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี 2560 

49,780.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ประจ าปี 2561 

0.00 49,990.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาท่าใหญ่คพั 
ประจ าปี 2560 

119,660.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประจ าปี 2561 

0.00 19,760.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา อปท.
สัมพันธ์ ครั้งท่ี 18 ประจ าปี 2563 
อ าเภอหนองบัวแดง 

0.00 0.00 0.00 340,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตา้นยา
เสพติด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 50,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาตา้นยา
เสพติด ประจ าปี 2563 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท่า
ใหญ่คัพ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

72 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาท่า
ใหญ่คัพ ประจ าปี 2563 

0.00 0.00 0.00 2,961.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนท่าใหญ่เกมส ์

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 100,000 

           

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนท่าใหญ่เกมส์ประจ าป ี
2560 

69,720.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนท่าใหญ่เกมส์ประจ าป ี
2561 

0.00 98,400.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนท่าใหญ่เกมส์ประจ าป ี
2562 

0.00 0.00 99,900.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนท่าใหญ่เกมส์ประจ าป ี
2563 

0.00 0.00 0.00 100,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
ต้านยาเสพติด 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี 2563 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 -100 % 0 

      โครงการ แข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ 0.00 0.00 124,595.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแขง่ขัน
กีฬาต้านยาเสพติด  ประจ าปี 2562 

0.00 0.00 61,580.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแขง่ขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี 
2562 

0.00 0.00 19,800.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 239,160.00 168,150.00 305,875.00 512,961.00     300,000 

         
  ค่าวัสดุ               

    วัสดุกีฬา 99,000.00 118,975.00 109,990.00 110,000.00 0 % 110,000 

รวมค่าวัสดุ 99,000.00 118,975.00 109,990.00 110,000.00     110,000 

รวมงบด าเนินงาน 338,160.00 287,125.00 415,865.00 622,961.00     410,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภณัฑ์กีฬา               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
เครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง พร้อม
ติดตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ใหญ่ 

141,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 141,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

รวมงบลงทุน 141,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

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

      
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ า
วัวแดงท่าใหญ่ 

0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0 % 20,000 

      
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาอ าเภอ
(ต้นน้ าซีเกมส์) 

0.00 0.00 0.00 20,000.00 0 % 20,000 

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

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

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 499,160.00 327,125.00 435,865.00 662,961.00     450,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีบุญกระธูป 

356,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 

36,800.00 48,280.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 

0.00 29,940.00 0.00 0.00 0 % 0 

      ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานปฏิบตัิธรรม 0.00 0.00 0.00 20,000.00 50 % 30,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณบีุญ
กระธูป 

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

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณบีุญ
บั้งไฟ 

0.00 0.00 50,000.00 0.00 100 % 20,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

0.00 0.00 69,350.00 75,900.00 -7.77 % 70,000 

           

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณวีัน
เข้าพรรษา 

0.00 0.00 54,000.00 0.00 100 % 50,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณแีห่
เทียนวันเข้าพรรษา 

0.00 0.00 0.00 50,000.00 -100 % 0 

      โครงการจดักิจกรรมวันเข้าพรรษา 29,960.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 422,760.00 78,220.00 493,350.00 465,900.00     430,000 

รวมงบด าเนินงาน 422,760.00 78,220.00 493,350.00 465,900.00     430,000 

  งบเงินอุดหนุน               

  เงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
อุดหนุนโครงการสนับสนุนงาน
ประเพณีบุญกระธูปท่ีว่าการอ าเภอ
หนองบัวแดง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000 

      
อุดหนุนโครงการสนับสนุนงาน
ประเพณีบุญกระธูปท่ีว่าการอ าเภอ
หนองบัวแดง 

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0 

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

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 482,760.00 78,220.00 493,350.00 555,900.00     520,000 

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 981,920.00 405,345.00 929,215.00 1,218,861.00     970,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               

  งบลงทุน               

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ               

      
โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ส านักงานหลังที่ 2 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 2,589,000 

      
โครงการต่อเติมอาคารเก็บของ อบต.
ท่าใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 375,000 

      
โครงการปรับปรุงภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ใหญ่ 

39,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      

5. โครงการ เสริมผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  หมู่ที ่6 บ้านโนนมะคา่ 
จากบ้านนายคนึง ครองวงค์-โรงเรยีน
ราฏษ์บ ารุง   

0.00 0.00 0.00 179,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
ก่อสร้างป้ายยินดีต้อนรับและสิ้นสดุ
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ ่
จ านวน 2 ป้าย 

0.00 0.00 0.00 120,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ  ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7 
บ้านภูนกเขียน สายหน้าโรงเรยีนบ้าน
ภูนกเขียน 

0.00 0.00 0.00 191,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า  จาก
บ้าน นายบุญม ีครองโชค ถึงบ้าน 
นายสุรพล   ต้นแป๊ะ                                              

0.00 0.00 0.00 33,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางบญุไหล เนียน
ชัยภูมิ - บ้านนายควร สมแก้ว บ้าน
โนนส าราญ หมู่ 10 

0.00 0.00 0.00 187,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ด้านทิศตะวันออกจากโรงเรยีน
ราษฎร์บ ารุง - วัดอุดรนพพาลยั บ้าน
โนนมะค่า หมู่ 6 

0.00 0.00 0.00 300,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนส าราญ ข้าง 
ก.ศ.น. ต าบลท่าใหญ ๋

0.00 0.00 0.00 277,000.00 -100 % 0 

      
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโกเตี้ย บา้น 
นาย เชษฐา ถึง หมู่ 9 บ้านห้วยเชือก 

0.00 0.00 0.00 255,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนศรีสง่า จาก
บ้าน นายสมาน แสงสุดตา ถึง โรง
เลี้ยงใหม นางวันนา กลางเมืองขวา 

0.00 0.00 0.00 360,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนศรีทอง จาก 
บ้านนางอ่อน อุตพรมถึงบ้านนาง
ภาวนา โครตเมือง 

0.00 0.00 0.00 164,000.00 -100 % 0 

      
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนศิลา จากบา้น
นายสมเด็จ ช่างทองค า-บ้านนายสงัขร 

0.00 0.00 0.00 119,000.00 -100 % 0 

      
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเซือก จุดบา้น
นายสุภาพ บุษผารตันัง 

0.00 0.00 0.00 43,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมฝายทดน้ า 
คสล.แบบล้นผ่าน (กั้นล าน้ าเจา)  หมู่
ที่ 8 บ้านโนนศิลา 

0.00 0.00 0.00 425,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก สายนานาย
ม้วน แสงสุวรรณ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่
ที่ 11 

0.00 171,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรตี  หมู่ที่ 5  
สายบ้านนางค าผาย  คณะหาญ  ถึงที่
นายแดง  รณชัย 

0.00 0.00 231,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรเสริมผิว
ทางแอสฟัลติกคอนกรตี บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 3  

0.00 140,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการ วางท่อระบายน้ าคอนกรตี
เสรมิเหล็กหน้าไปรษณีย์ต าบลท่าใหญ่ 
บ้านโนนส าราญ หมู่ 10 

0.00 0.00 0.00 101,000.00 -100 % 0 

 

 

81 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการ เสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอ
นกรีต จากบ้านนางปิ่นแก้ว ป้องโพน
ทอง - บ้านนางทองดี ธิตะเชียง บา้น
โนนศรีทอง หมู่ 5 

0.00 0.00 0.00 219,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ เสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอ
นกรีต จากบ้านนางส ารวย คชลยั - 
บ้านนายบุญเกดิ ญาติพร้อม บ้านโนน
สะอาด หมู่ 3 

0.00 0.00 0.00 175,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ เสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอ
นกรีต จากบ้านนายสมศักดิ์ สาย
ด ารงค์ - บ้านนายอินสวา มาหามแห 
บ้านโนนศรสีง่า หมู่ 4 

0.00 0.00 0.00 168,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ เสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอ
นกรีต จากบ้านนายหนูพรวน ยาน
ประเสริฐ - บ้านนายโต้ นาราช บ้าน
ห้วยโกเตีย้ หมู่ 11 

0.00 0.00 0.00 286,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ เสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอ
นกรีต จากประตูโขงดา้นทิศตะวันตก 
- บ้านนายส าเนียง วงศ์ชาลี บ้าน
หนองเป็ด หมู่ 1 

0.00 0.00 0.00 107,000.00 -100 % 0 

82 



 

 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโนนมะค่า  หมู่ที่ 6 

265,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านห้วยโกเตี้ย  หมู่ที่  11 

237,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านห้วยเชือก หมู่ที่ 9 ต าบล
ท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูม ิ

45,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมุ่ที่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า ต าบล
ท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูม ิ 

273,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที ่ 7  บ้านภูนกเขียน  
ต าบลท่าใหญ ่ อ าเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ  

0.00 290,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนส าราญ  สาย
บ้านนายรณชัย  ปลื้มสุดถึงบ้านนาง
อรุโนทัย  สมเพชร 

0.00 0.00 319,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนศรีสง่า  ต.ท่า
ใหญ่  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  

0.00 162,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโนนศรีสง่า ต าบล
ท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัด
ชัยภูม ิ  

0.00 217,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนมะค่า ต.ทา่
ใหญ่ อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ 

0.00 112,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านภูนกเขียน ต าบล
ท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัด
ชัยภูม ิ

216,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเห
ลิมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 บ้าน
โนนศิลา ต าบลท่าใหญ ่ อ าเภอหนอง
บัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

390,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรลาดยาง (ซ่อมสรา้งแอสฟัลติ
กคอนกรีต) บ้านโนนสะอาด หมู่ที ่3  
ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ

0.00 293,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิว
จราจรลาดยาง (ซ่อมสรา้งแอสฟัลติ
กคอนกรีต) บ้านห้วยเชือก  หมู่ที่ 9 
ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูม ิ 

0.00 295,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง
สูง  คุ้มโนนหัวนา  หมู่ที่ 9 บ้านหว้ย
เชือก 

0.00 0.00 0.00 234,000.00 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าปากลิ้น
ราง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยข่าเฒ่า ต าบลท่า
ใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัด
ชัยภูม ิ 

96,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

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

      
โครงการขยายท่อน้ าประปา PVC คุ้ม
โนนกระตา่ย บ้านหนองเป็ด หมู่ 1 

0.00 0.00 0.00 36,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการขยายท่อส่งน้ าประปา PVC 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 11  บ้านห้วยโก
เตี้ย 

0.00 0.00 59,000.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการขยายท่อส่งน้ าประปา PVC 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3  บ้านโนน
สะอาด 

0.00 0.00 104,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการขยายท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
จ่ายน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที ่9 
บ้านห้วยเชือก ต าบลท่าใหญ ่อ าเภอ
หนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

225,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต  บ้าน
หนองเป็ด  หมู่ที ่ 1 

47,500.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ ์จ านวน 
1 บ่อ บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 

0.00 29,500.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลติก 
คอนกรีต บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 

315,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  บ้านโนนศรสีง่า  หมู่ที ่ 4 

152,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  บ้านภูนกเขียน  หมู่ที ่ 7 

152,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  บ้านห้วยข่าเฒ่า  หมู่ที ่ 2 

152,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต  สายทางบ้านโนนศรสีง่า 

182,800.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต สายทางบ้านโนนศรีทอง 

274,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด 
ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ 

283,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านภูนกเขียน 
ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูม ิ 

152,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการติดตั้งไฟฟ้าภายในสนามกีฬา 
อบต.ท่าใหญ ่ 

74,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 10 ต าบลท่า
ใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูม ิ 

355,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยโกเตี้ย  หมู่ที ่ 11 ต าบลท่า
ใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัด
ชัยภูม ิ

0.00 275,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11  ต าบลทา่
ใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัด
ชัยภูม ิ จ านวน 2 สาย 

357,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมุ่
ที่ 9 บ้านห้วยเชือก ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

125,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 6 บ้านโนนมะค่า ต าบลท่าใหญ ่
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

390,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
โครงการถมดินคันทางสระน้ า
สาธารณะหนองเปด็ บ้านหนองเปด็ 
หมู 1 

0.00 0.00 0.00 35,000.00 -100 % 0 

      

โครงการทางระบายน้ าไร้ท่อระบบ
ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด จากบ้าน
นางบัวพันธ ์ สิงห์ชัย  ถึงบ้านนางทุม  
ถาวงค์กลาง   

0.00 0.00 0.00 57,000.00 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงคณุภาพผิวจราจร
สะพานคอนกรตีเสริมเหล็ก ข้ามล าน้ า
เจา บ้านหนองเป็ด หมู่ 1 ต าบลทา่
ใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัด
ชัยภูม ิ

0.00 70,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลกูรัง
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร จากไร่ นาง
ทองม้วน สิงห์ชัย-ไร่ นายสมศักดิ์ ซ้าย
หนองขาม บ้านโนนศรสีง่า หมู่ 4 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร
โดยลงหินคลุก  บ้านโนนศรีสง่า  หมู่้
ที ่ 4 

99,000.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก  บ้านโนน
ศรีสง่า  หมู่ที่ 4  ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ 

0.00 146,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก  บ้านโนน
ส าราญ หมู่ที ่ 10  ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ 

0.00 146,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก  บ้านหว้ย
โกเตี้ย  หมู่ที่ 11  ต าบลท่าใหญ่ 
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภมูิ  

0.00 175,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก  หมู่ที ่ 2  
บ้านห้วยข่าเฒ่า สายนานายคณิต  ค า
สีทา  ถึงนานางล าดวล  ถาวงค์กลาง 

0.00 0.00 57,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก  หมู่ที ่ 3  
สายสะพานข้ามล าน้ าเจาถึงนานาย
บุญ  อินเจริญ 

0.00 0.00 115,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
        

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก  หมู่ที่ 4  
บ้านโนนศรสีง่า  สายนา นายบุญชม  
เนื่องแก้ว ถึง นานายชุมพล  ค าพร 

0.00 0.00 316,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก จากไร่ นาง
บุญน้วม ช านาญพล - ไร่ นางล้วน 
อินทรแถลง บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 

0.00 0.00 0.00 142,000.00 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก บ้านหนอง
เป็ด หมู่ 1 ต าบลท่าใหญ่ อ าเภอ
หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูม ิ

0.00 43,000.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุกหมู่ที ่9  
สายข้างวัดป่าสันติธรรม 

0.00 0.00 33,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
        

      

โครงการปรับปรุงผิงจราจรเสริมผวิ
ทางแอสฟัลติกคอนกรตี  หมู่ที่ 1   
บ้านหนองเป็ด สายบา้นนางหม้อ  
เหมเมืองกลางถึงบ้านนางบุญล า  ดี
หนองเป็ด    

0.00 0.00 136,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผวิ
ทางแอสฟัลติกคอน กรีต  หมู่ที่ 3  
บ้านโนนสะอาด  สายข้างวัดสว่าง
ธรรมมาราม – ด้านทิศตะวันออก   

0.00 0.00 152,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผวิ
ทางแอสฟัลติกคอน กรีต หมู่ที่ 6 บ้าน
โนนมะค่า สายบ้านแม่ทองค า หาญ
วงค์ ถึงบ้านนายสุเทพ ทนศรี 

0.00 0.00 187,000.00 0.00 0 % 0 

      

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเสริมผวิ
ทางแอสฟัลติกคอนกรตี  หมู่ที่ 1 บ้าน
หนองเป็ด สายบ้านนางหนูกิน  สหีา
ค า 

0.00 0.00 161,000.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
        

      

โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอนก
รีต  หมู่ที ่ 1  บ้านหนองเป็ด  จาก
บ้านนางหม้อ เหมเมืองกลาง - บ้าน
นายแหลม กุลวิเศษ   

0.00 0.00 0.00 214,000.00 -100 % 0 

      

โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอนก
รีต จากบ้านนายบุญจันทร์ ค าโยก ถึง
บ้านนายสุนทร อุตรพรม บ้านโนนศรี
ทอง หมู่ 5 

0.00 0.00 0.00 337,000.00 -100 % 0 

      

โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอนก
รีต จากบ้านนายสุเทพ ทนศรี ถึงบ้าน
นางมาลัย เทิดพระกรดิ บ้านโนน
มะค่า หมู่ 6 

0.00 0.00 0.00 290,000.00 -100 % 0 

      

โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอนก
รีต จากบ้านนายแสงเพชร หล้าตุย้ ถึง 
ศาลาประชาคม บ้านโนนส าราญ หมู่ 
10 

0.00 0.00 0.00 270,000.00 -100 % 0 

      
โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอนก
รีต บ้านโนนส าราญ หมู่ 10  

0.00 0.00 0.00 135,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
        

      
โครงการเสรมิผิวทางแอสฟลัติกคอนก
รีต บ้านโนนส าราญ หมู่ที่ 10 ต.ท่า
ใหญ่ 

0.00 0.00 0.00 234,000.00 -100 % 0 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

      

โครงการ ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
จากไร่ นางส าราญ อุสิงห์ ถึงไร่ นาย
บุญน้วม ช านาญพล บ้านโนนศรีทอง 
หมู่ 5 

0.00 0.00 0.00 77,000.00 -100 % 0 

      

โครงการ ปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก สายนานาย 
นาย ค ามีอ่อน บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ 11 
ถึง บ้านนายสวัสดิ์ พรมเวียง บ้านโนน
ศรีทอง หมู่ 5 

0.00 0.00 0.00 271,000.00 -100 % 0 

      

โครงการปรับปรุงถนนสู่แหล่งพื้นที่
การเกษตรโดยลงหินคลุก จากบ้าน
นายนิรัน ชนะภัย ถึงบ้านนายเทพ
นิมิตร ใสหนองเปด็ บ้านโนนส าราญ 
หมู่ 10 

0.00 0.00 0.00 26,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
        

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,916,700.00 2,565,500.00 1,870,000.00 6,097,000.00     2,964,000 

รวมงบลงทุน 4,916,700.00 2,565,500.00 1,870,000.00 6,097,000.00     2,964,000 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 4,916,700.00 2,565,500.00 1,870,000.00 6,097,000.00     2,964,000 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,916,700.00 2,565,500.00 1,870,000.00 6,097,000.00     2,964,000 

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 1,260.00 733.33 % 10,500 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 34,500 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0.00 0.00 0.00 1,260.00     98,400 

รวมงบบุคลากร 0.00 0.00 0.00 1,260.00     98,400 

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 36,300.00 0.00 0.00 0 % 0 

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0.00 0.00 67,200.00 0.00 100 % 15,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
        

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ส่งเสรมิ
หมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 90,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสรมิ
และสนบัสนุนพันธุ์พืช 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสรมิ
และสนบัสนุนอาชีพเลีย้งปลา 

0.00 0.00 0.00 30,000.00 -66.67 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการปลกูไม้
ผลและการท าเกษตรอินทรีย์ทดแทน
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

0.00 0.00 0.00 16,800.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกกล้วย 

35,010.00 0.00 0.00 0.00 0 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปลูกข้าวไรซเ์บอร์รี ่

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

      
ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ า
ต าบล 

76,750.00 85,920.00 69,235.00 100,000.00 50 % 150,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
        

      

โครงการ เศรษฐกิจพอเพียง การ
บริหารจดัการน้ าท้ังระบบเพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน และการ
บริหารการท่องเที่ยวเมืองรอง 

0.00 0.00 34,000.00 0.00 0 % 0 

      โครงการอบรมการปลูกไผ ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      โครงการอบรมการเลี้ยงวัวขุน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      โครงการอบรมธนาคารน้ าใต้ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 30,000 

      โครงการอบรมเลี้ยงสุกร 0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 111,760.00 122,220.00 170,435.00 176,800.00     385,000 

รวมงบด าเนินงาน 111,760.00 122,220.00 170,435.00 176,800.00     385,000 

  งบลงทุน               

  ค่าครุภัณฑ์               

    ครุภณัฑ์การเกษตร               

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จ านวน 
1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 90,000.00 -100 % 0 

      
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 
1 เครื่อง 

0.00 0.00 0.00 59,000.00 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
        

      
เครื่องอัดฟาง รุ่นอัดด้านบน ขนาด
ก้อนฟางกว้าง 40*40 ซม. พร้อม
ติดตั้งเครื่องยนต์ดเีซล 

0.00 0.00 0.00 0.00 100 % 110,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0.00 0.00 0.00 149,000.00     110,000 

รวมงบลงทุน 0.00 0.00 0.00 149,000.00     110,000 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 111,760.00 122,220.00 170,435.00 327,060.00     593,400 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้               

  งบด าเนินงาน               

  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      ค่าใช้จ่ายโครงการถนนสวย 0.00 0.00 0.00 40,000.00 -100 % 0 

      
ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าทดแทน
ภายในต าบล 

42,850.00 67,860.00 0.00 30,000.00 0 % 30,000 

      
โครงการ ถนนสวย คลองน้ าใส ใสใ่จ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าใหญ่ 

0.00 0.00 117,380.00 0.00 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

      
        

      โครงการฝึกอบรมการจัดการป่าชุมชน 0.00 65,700.00 0.00 0.00 0 % 0 

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

  ค่าวัสดุ               

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 147,549.00 124,383.00 105,901.00 250,000.00 20 % 300,000 

รวมค่าวัสดุ 147,549.00 124,383.00 105,901.00 250,000.00     300,000 

รวมงบด าเนินงาน 190,399.00 257,943.00 223,281.00 320,000.00     330,000 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 190,399.00 257,943.00 223,281.00 320,000.00     330,000 

รวมแผนงานการเกษตร 302,159.00 380,163.00 393,716.00 647,060.00     923,400 

แผนงานงบกลาง               

งบกลาง               

  งบกลาง               

  งบกลาง               

    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 123,000.00 116,461.00 116,766.00 104,455.00 82.58 % 190,714 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 4,600.00 4,600.00 4.35 % 4,800 

    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,990,500.00 8,474,000.00 9,150,000.00 9,674,800.00 10.27 % 10,668,000 

    เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,030,400.00 3,268,800.00 3,769,600.00 3,965,200.00 8.52 % 4,303,200 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 84,000.00 87,000.00 93,500.00 90,000.00 0 % 90,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

    ส ารองจ่าย 1,196,800.00 0.00 258,858.50 132,030.00 51.48 % 199,994 

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

      
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลท่าใหญ ่

0.00 0.00 0.00 10,000.00 0 % 10,000 

      
เงินสมทบกองทุนส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

0.00 0.00 210,000.00 180,000.00 11.11 % 200,000 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

180,255.00 192,703.00 203,088.00 229,126.00 0.64 % 230,585 

รวมงบกลาง 12,854,955.00 12,318,964.00 13,806,412.50 14,390,211.00     15,897,293 

รวมงบกลาง 12,854,955.00 12,318,964.00 13,806,412.50 14,390,211.00     15,897,293 

รวมงบกลาง 12,854,955.00 12,318,964.00 13,806,412.50 14,390,211.00     15,897,293 

รวมแผนงานงบกลาง 12,854,955.00 12,318,964.00 13,806,412.50 14,390,211.00     15,897,293 

รวมทุกแผนงาน 40,016,884.23 39,897,037.26 38,227,061.63 45,500,000.00     49,500,000 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวดัชัยภมูิ 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401 .-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท   

แผนงานบริหารงานทั่วไป         รวมทั้งสิ้น  8,700,150.-บาท 
งานบริหารงานทั่วไป        รวม  6,924,135.-บาท 
งบบุคลากร         รวม  4,846,135.-บาท 
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      รวม  2,311,920.-บาท 

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

   - เงินเดือน  นายก  อบต.      ตั้งไว้244,800.-  บาท  
                       - เงินเดือน  รองนายก  อบต.  จ านวน  2 อัตรา   ตั้งไว้ 269,280.- บาท  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2554       

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
          2. ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก อบต./รองนายก อบต.   ตั้งไว้ 42,120.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกและรองนายก ดังนี้ 
                        - ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  นายก อบต.     ตั้งไว้  21,000.- บาท  
     - ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต.จ านวน 2 อัตรา     ตั้งไว้  21,120.- บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2554       

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3. ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. /รองนายก อบต.           ตั้งไว้  42,120.-บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนพิเศษนายก และรองนายก ดังนี้ 
                    - เงินค่าตอบแทนพิเศษ  นายก  อบต.       ตั้งไว้  21,000.-บาท  
            -  เงินค่าตอบแทนพิเศษ  รองนายก  อบต.  จ านวน 2 อัตรา   ตั้งไว้  21,120.-บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2554          (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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 4.  ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  ตั้งไว้  86,400.-บาท 
  - เงินเดือนเลขานุการนายก อบต.    ตั้งไว้     86,400.-บาท        
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินตอบแทนเลขานุการนายก อบต.   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554       

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
5. ประเภทรายจ่าย เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้  1,627,200.- บาท    

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ให้แก่    
-ประธานสภา      เป็นเงิน   134,640.- บาท 
-รองประธานสภา       เป็นเงิน    110,160.- บาท 
-เลขานุการสภา        เป็นเงิน      86,400.-บาท 
-สมาชิกสภาฯ จ านวน 15 อัตรา    เป็นเงิน 1,296,000.- บาท 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2554       

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)         รวม   2,534,215.- บาท 
    1. ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล         ตั้งไว้  1,851,375.- บาท 

                  เพ่ือจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 5  อัตรา  เป็นเงิน    1,800,720.-บาท 
    -    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน 1 อัตรา (429,240) 

- นักบริหารงานทั่วไป    จ านวน 1 อัตรา (396,000) 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน 1 อัตรา (356,160) 
- นักทรัพยากรบุคคล   จ านวน 1 อัตรา (389,400) 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์   จ านวน 1 อัตรา (229,920) 

ต าแหน่งว่าง    จ านวน  1  อัตรา 
 -   เจ้าพนักงานธุรการ     จ านวน 1 อัตรา ( 50,655) 
เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 

2.  ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานส่วนต าบล    ตั้งไว้   -  บาท   
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3. ประเภทรายจ่าย  เงินประจ าต าแหน่ง     ตั้งไว้   90,000.-  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่  
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (48,000) 
2. หัวหน้าส านักปลัด  (42,000) 

 

  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
4. ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง     ตั้งไว้   583,600 .- บาท 

                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 3  อัตรา  เป็นเงิน 556,600.- บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  1  อัตรา(152,200) 
- นักการภารโรง      จ านวน  1  อัตรา(157,200) 
- พนักงานขับรถขุดตีนตะขาบ    จ านวน  1  อัตรา(247,200) 
ต าแหน่งว่าง    จ านวน  1  อัตรา 

     -   คนงานทั่วไป     จ านวน 1 อัตรา(27,000) 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 

2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

5.   ประเภทรายจ่าย  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง     ตั้งไว้     9,240.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง  จ านวน  2  อัตรา    เป็นเงิน 9,240.- บาท 

- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน  1  อัตรา(7,020) 
- นักการภารโรง      จ านวน  1  อัตรา(2,220) 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 และหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563  

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบด าเนินงาน         รวม  2,043,000.- บาท 
 หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน      รวม    190,000.- บาท 
1. ประเภทรายจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
          ตั้งไว้ 40,000 .-บาท 
 1.1  เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าตอบแทน
ให้กับข้าราชการหรือบุคคลอื่นที่มาช่วยราชการให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล   ตั้งไว ้ 20,000.-บาท 

1.2  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจ าปี)                           
ตั้งไว้  20,000.-บาท 
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี

ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๗
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2.  ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   ตั้งไว้   10,000.- บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ที่
ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดต่าง ๆ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท0808.2/ว3842  ลงวันที่ 30  มิถุนายน 
2563    

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
3. ประเภทรายจ่าย   ค่าเช่าบ้าน       ตั้งไว้   90,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
4. ประเภทรายจ่าย  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร      ตั้งไว้    50,000.-บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ 
การศึกษาบุตร  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย         รวม 1,238,000.-บาท 
   1.   ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้  200,000.-บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

1.1 ค่าธรรมเนียมต่างๆ    ตั้งไว้  50,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมา ของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่จัดอบรม ประชุมสัมมนา เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น   
  1.2  ค่าจ้างเหมาบริการ    ตั้งไว้ 100,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน  ผู้ว่างงาน  ผู้ถูกเลิกจ้าง ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหนังสือหรือ
เข้าปก ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ 
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1.3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่     ตั้งไว้  50,000  บาท  

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับเอกสารของทางราชการและอ่ืนๆ 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 2. ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   ตั้งไว้    238,000 .-บาท 
                 2.1 ค่ารับรอง         ตั้งไว้      20,000.- บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน  ตรวจงาน  เยี่ยมชม                
หรือทัศนศึกษาดูงาน   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548  การตั้งงบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 
3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
        2.2 ค่าเลี้ยงรับรอง        ตั้งไว้  30,000.-บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมกาที่ได้รับ
แต่งตั้ง ตามกฎหมาย  หรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง อปท.กับ 
อปท.  หรือ อปท.กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  (ค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริหารอ่ืน 
ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม)   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม 2548  เรื่อง การตั้งงบประมาณ
และการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ อปท. และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 
3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563    

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
             2.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีต่างๆซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ   ตั้งไว้ 188,000.- บาท 
                    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีต่างๆ ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช
วันเฉลิพระชนมพรรษา  ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี, โครงการในการปกป้องเทิดทูล
สถาบันส าคัญของชาติโครงการฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
       3.  ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
          ตั้งไว้ 750,000 .- บาท    
 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                            ตั้งไว้ 500,000.- บาท   
                           เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ  ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่ กรณีอ่ืน ๆ) 
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-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0808.2/ว 3675  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และ หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1705  ลงวนัที่ 20 มีนาคม 2563   

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
      3.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      ตั้งไว้ 50,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเดินทางไปฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นตามแผนการ
ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  หรือเดินทางไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  อปพร.หรือบุคคลที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๕๕ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
3.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการ “อบต.สัญจรให้บริการประชาชน    ตั้งไว ้ 30,000.- บาท 

               เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกให้บริการประชาชนเคลื่อนที่  ตามโครงการ “อบต.สัญจรให้บริการ
ประชาชน” 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่  180  ข้อที่  12 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

   3.4 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     ตั้งไว้ 20,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน
และกิจกรรมสนับสนุน  การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน  การพัฒนาผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย  ฯลฯ  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 180 ข้อที่  11 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3.5 โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าใหญ่          ตั้งไว้ 100,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าใหญ่ ให้แก่   คณะบริหาร   สมาชิกสภาฯ   และพนักงาน  พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  
ประกอบด้วย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้ายฯลฯ  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 185 ข้อที่  11 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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3.6โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม       ตั้งไว้ 50,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่  คณะบริหาร  สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ประกอบด้วย  ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่   154  ข้อที่  21 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 4.  ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน   ตั้งไว้  50,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  -   ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค์, รถจักรยานยนต์,  
รถยนต์ส่วนกลาง,  เครื่องตัดหญ้า,  ฯลฯ     
  -   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆเช่นวัสดุต่างๆที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ          รวม   260,000.- บาท 

1. ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุส านักงาน                                  ตั้งไว้    50,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง  ๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  เพ่ือใช้ใน 

กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและกิจการสภาฯ      
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. ประเภทรายจ่ายวัสดุยานพาหนะและขนส่ง     ตั้งไว้    50,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง   ส าหรับยานพาหนะของ อบต.   เช่น ยางนอกยางใน   

แบตเตอรี่ สายไมล์  เพลา  หม้อน้ ารถยนต์  เบาะรถยนต์ ฯลฯ    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3. ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น    ตั้งไว้  100,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน  น้ ามันเตา  

แก๊สหุงต้ม  จารบี  น้ ามันเครื่อง ใช้ส าหรับยานพาหนะต่างๆ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นหมอกควัน ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และอ่ืนๆ         
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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4. ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งไว้  10,000.- บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์สี พู่กัน ฟิล์ม ฯลฯ 
ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

5. ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์     ตั้งไว้  20,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ค่าหมึกเครื่องพิมพ์ ,เครื่องปริ้นเตอร์  โปรแกรมต่างๆ ฯลฯเพ่ือใช้

ส าหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 6. ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(330200)   ตั้งไว้  30,000 .- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จอบ เสียม มีด ถ้วย 

จาน แก้ว ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค       รวม   355,000.-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย ค่าไฟฟ้า      ตั้งไว้  210,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ และ บริเวณรอบนอก 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพ่ือใช้ส าหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
2. ประเภทรายจ่าย ค่าน้ าประปา               ตั้งไว้     5,000.-  บาท 

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้ส าหรับกิจการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
3. ประเภทรายจ่าย ค่าโทรศัพท์      ตั้งไว้  10,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ส าหรับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อใช้ส าหรับกิจการของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
4. ประเภทรายจ่าย ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม            ตั้งไว้  130,000.- บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเตอร์เน็ต และค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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งบลงทุน (400000)        รวม   15,000.-บาท 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ (410000)     ตั้งไว้  15,000.-บาท 

 1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (410100)     ตั้งไว้  15,000.-บาท  
1.1 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร      ตั้งไว้  15,000.-บาท 

                             เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเปิดเพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน  3  หลัง 
-เป็นไปตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 7 ข้อที่  6 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบเงินอุดหนุน         รวม   20,000.- บาท 

หมวดรายจ่ายเงินอุดหนุน      รวม   20,000.- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ตั้งไว้  20,000 .-บาท   
เพ่ือจ่ายอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู  ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 196 ข้อที่ 2 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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งานบริหารงานคลัง        รวม  1,776,015 .-บาท 
งบบุคลากร(200000)       รวม  1,373,015 .-บาท 
หมวดรายจ่าย  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)(220000)    รวม  1,373,015  .-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล     ตั้งไว้    872,175 .-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน  469,920.-บาท 

- หัวหน้าฝ่ายการเงิน  จ านวน   1   อัตรา (402,720) 
- เจ้าพนักงานพัสดุ   จ านวน   1   อัตรา (67,200) 

ต าแหน่งว่าง   4   อัตรา       เป็นเงิน  402,255.- บาท 
- ผอ.กองคลัง   จ านวน 1 อัตรา (53,400) 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  จ านวน 1 อัตรา (59,640) 
- นักวิชาการพัสดุ   จ านวน 1 อัตรา (238,560) 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน 1 อัตรา (50,655) 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2.  ประเภทรายจ่าย  เงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองคลัง (220200)    ตั้งไว้    20,000 .-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองคลัง  และหัวหน้าฝ่ายการเงิน  จ านวน   2   อัตรา  

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 
2558  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563  

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
3. ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220700)    ตั้งไว้  457,920 .-บาท    

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 3  อัตรา ดังนี้ 
-   ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จ านวน 1  อัตรา(162,000) 
-   ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา(150,960) 
-   ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่พัสดุ    จ านวน  1  อัตรา (144,960) 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563  

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
4.  ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220800)  ตั้งไว้  22,920 .- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว เงินเพ่ิมพิเศษ และเงินเพ่ิมอ่ืนๆของพนักงานจ้าง จ านวน 3  อัตรา ดังนี้   
   -   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี           จ านวน 1  อัตรา  (-) 

-   ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่การจัดเก็บรายได้ จ านวน  1  อัตรา (8,460) 
-   ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่พัสดุ               จ านวน  1  อัตรา (14,460) 
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- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563   
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบด าเนินงาน (300000)       รวม   403,000.- บาท 

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

1.ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100) 
                   ตั้งไว้     20,000.-บาท  

                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งและท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    
ประกวดราคา พิจารณาผลการประกวดราคา และคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง    

- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ กค0402.5/ว 156 ลงวันที่  19  กันยายน 2560และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย(320000)      รวม     270,000.- บาท 

1. ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ(320100)   ตั้งไว้    200,000.- บาท 

                1.   ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้    200,000.- บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

1.1 ค่าธรรมเนียมต่างๆ    ตั้งไว้  50,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมา ของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่จัดอบรม ประชุมสัมมนา เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น   

  1.2  ค่าจ้างเหมาบริการ    ตั้งไว้ 150,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน  ผู้ว่างงาน  ผู้ถูกเลิกจ้าง ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหนังสือหรือ

เข้าปก ค่าเช่าทรัพย์สินฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300)          
ตั้งไว้  60,000.-บาท 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว้   10,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการเดินทางไป

ราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลและ ผู้มีสิทธิพึงเบิกได้     
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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  2.2  โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   ตั้งไว้   50,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์  เป็นการ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้ดียิ่งขึ้น 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 180 ข้อที่  10 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 3. ประเภท รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400) ตั้งไว้   10,000.- บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถ่าย

เอกสาร เครื่องอัดส าเนา  เครื่องพิมพ์ดีด   ตู้  โต๊ะ ฯลฯ เพื่อใช้ส าหรับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ(330000)        รวม    105,000 .-บาท     

1. ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน(330100)     ตั้งไว้     50,000.-บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา ดินสอ  วัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ   
เช่น ใบเสร็จรับเงิน  สมุดลงบัญชีประเภทต่างๆ แบบพิมพ์อ่ืนๆ ฯลฯ  เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   

 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. ประเภทรายจ่าย ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(330200)    ตั้งไว้  30,000 .- บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ ผงซักฟอก จอบ เสียม มีด ถ้วย 
จาน แก้ว ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3. ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)    ตั้งไว้  20,000.- บาท 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น   แผ่นดิสก์  โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ  เพ่ือใช้ในกิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล    

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

4. ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่(331100)    ตั้งไว้  5,000.- บาท 

                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  กระดาษเขียนโปสเตอร์  สี พู่กัน  ฟิล์ม ฯลฯ 
ส าหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล    

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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หมวดรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค(340000)      รวม   8,000.-  บาท  
    1. ประเภทค่าบริการไปรษณีย์(340400)     ตั้งไว้  8,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ยากร    เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล   

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบลงทุน(400000)        รวม  .-บาท 
หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์(410000)     ตั้งไว้  .-บาท 

  1. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน(410100)    ตั้งไว้  .-บาท  
 

**************************** 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401 .-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท 

แผนงานรักษาความสงบภายใน       รวมทั้งสิ้น 1,294,880.-บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน           รวม    648,200.-บาท 

งบบุคลากร(200000)               รวม    178,200.- บาท 

หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (220000)           รวม     178,200.-บาท 

    1. ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล(220100)           ตั้งไว้   178,200.-บาท 
                  เพ่ือจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จ านวน  1 อัตรา(178,200) 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563   

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบด าเนินงาน(300000)         รวม  470,000.-บาท  
หมวดรายจ่ายค่าตอบแทน(310000)       ตั้งไว้   50,000.-บาท 

ประเภท รายจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (310100)                                                                         
                                        ตั้งไว้   50,000.-บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.  ข้าราชการหรือบุคคลอื่นที่มาช่วยราชการให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าใหญ่  ตามค าสั่งอบต.ท่าใหญ่ แล้วแต่กรณี   

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย(320000)       รวม  380,000.-บาท 
 1. ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300)

                                                                                       ตั้งไว้  380,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้   
 1.1  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้  10,000.-  บาท  

 ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของ อปพร.พนักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิเบิกได้   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
 



125 

 1.2  ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่         ตั้งไว้ 100,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์   และเทศกาลปีใหม่เช่นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ฯลฯ  ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ 
มท 0804.5/ว 1634  ลงวันที่ 22 กันยายน  2557และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/
ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 194 ข้อที่  10 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.3  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว        ตั้งไว้  20,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวประกอบด้วย ค่า

จัดซื้อเครื่องกันหนาว  เช่นเสื้อกันหนาว  ผ้าห่มกันหนาว  ค่าป้าย  และอ่ืน ฯลฯ โดยอาศัยอ านาจอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537มาตรา  67  ข้อ  (6)  และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 มาตรา  16  ข้อ  (10) และเป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
     เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่  163  ข้อที่  8 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.4  ค่าใช้จ่ายโครงการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและบริการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยต าบลท่าใหญ่ 
     ตั้งไว้ 250,000.-บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติหน้าที่ตามโครงการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและบริการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 
ต าบลท่าใหญ่ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่  195  ข้อที่  17 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ(330000)        รวม  40,000.-บาท     
1. ประเภท  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (330100)      ตั้งไว้ 20,000.-บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ฯลฯ  เพ่ือน าไป
ซ่อมแซมหรือจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ใช้การได้  ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. ประเภท  ค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง(331600)     ตั้งไว้    20,000.-บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง  เช่นถังดับเพลิง  สายดับเพลิง  ฯลฯ  เพื่อเตรียมความพร้อม

ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ )  
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย     รวม    646,680 .- บาท 
งบบุคลากร(200000)        รวม    241,680.-  บาท 
หมวดรายจ่ายเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (220000)    รวม    241,680.- บาท 

    1. ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220700)    ตั้งไว้   241,680.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง  ต าแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  จ านวน 1 อัตรา   -
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563   

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
งบด าเนินงาน (300000)       รวม   405,000.- บาท 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย(320000)      รวม   405,000.- บาท 
1. ประเภทรายจ่ายรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300) 

         ตั้งไว้   405,000.- บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้   

1.1  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อไฟสัญญาณจราจร    ตั้งไว้     50,000.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดไฟสัญญาณจราจรพร้อมติดตั้งเพ่ือเตือนภัยตามจุดเสี่ยงภายในต าบลท่าใหญ่ 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่  193 ข้อที่  6 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.ท่าใหญ่ 
          ตั้งไว้  100,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เพ่ือ 
ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบรรเทาสาธารณภัยของสมาชิก อปพร.อบต.ท่าใหญ่ ในการเตรียมความพร้อม
ในการปฏิบัติงาน  ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสถานที่  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย  
ฯลฯ  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 

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

 1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในชุมชน ตั้งไว้  30,000.- บาท  
                    เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในชุมชน  ประกอบด้วย   ค่า
วิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าชุดฝึกปฏิบัติ ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน2563 
    -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่  192  ข้อที่  12 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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 1.4  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ตั้งไว้  15,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน  ค้าป้ายโครงการ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การใช้เครื่องวิทยุ

คมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่”ให้กับ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพนักงานส่วน
ท้องถิ่น       อาสาสมัคร(อปพร.)    เจ้าพนักงานป้องกันฯ และประชาชนทั่วไป  เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  ในข้อ
กฎหมาย  ระเบียบ  ค าสั่งเกี่ยวกับการใช้วิทยุสื่อสาร ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ กทช. - กสทช.และระเบียบการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่  193  ข้อที่  16 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.5  โครงการอบรมฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (otos)  ตั้งไว้  20,000.-  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการอบรมฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย (otos)  ประกอบด้วย   ค่า

วิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าชุดฝึกปฏิบัติ ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่  192  ข้อที่  15 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.6  โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ประกอบด้วย   ค่าวิทยากร   

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าชุดฝึกปฏิบัติ ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่ 13 ข้อที่ 4 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.7 โครงการจัดท าแนวกันไฟรอบป่าโนนยอ     ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการจัดท าแนวกันไฟรอบป่าโนนยอ ประกอบด้วย   ค่าอาหาร  ค่าอาหาร

ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าชุดฝึกปฏิบัติ ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลว  30 มิ.ย. 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่  15  ข้อที ่ 1 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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 1.8 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
          ตั้งไว้ 100,000.- บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าใหญ่ ประกอบด้วย   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าชุดฝึก
ปฏิบัติ ฯลฯ    

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 
         - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉบับที่1  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่  30  ข้อที่  2 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.9  โครงการท่าใหญ่ร่วมใจ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน”วัน อปพร.” ตั้งไว้  30,000.-บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ในโครงการท่าใหญ่ร่วมใจ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน”วัน อปพร.” ประกอบด้วย   ค่า

วิทยากร   ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ค่าชุดฝึกปฏิบัติ ฯลฯ    
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 30 ข้อที่ 1 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401 .-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท   

แผนงานการศึกษา        รวม 8,644,449.- บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      รวม 2,996,320.- บาท 

งบบุคลากร (200000)        รวม 2,066,220.- บาท 

หมวดเงินเดือน (220000)       รวม 2,066,220 .- บาท 

 1. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล(220100)        ตั้งไว้ 1,361,880.- บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ท่าใหญ่ จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน 1,248,840บาท 

   -  ครู คศ.1    จ านวน   4  อัตรา(1,248,840) 
 -  เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
  ต าแหน่งว่าง  2  อัตรา     เป็นเงิน  113,040  บาท 

-  ผู้อ านวยการกองการศึกษา   จ านวน    1    อัตรา (53,400) 
  - นักวิชาการศึกษา    จ านวน    1    อัตรา (59,640)   

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2.  เงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษา(220300)   ตั้งไว้ 10,500.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองการศึกษาฯ  จ านวน 1 อัตรา 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 3.  เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220700)    ตั้งไว้ 654,240.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

จ านวน 4 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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 4. เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (220800)     ตั้งไว้ 39,600.-  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   

จ านวน 4 อัตรา เป็นเงิน  39,600.- บาท  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบด าเนินงาน(300000)          รวม  790,000.- บาท 
หมวดค่าตอบแทน(310000)        รวม    50,000.- บาท 

1.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(310100) 
   ตั้งไว้   10,000.- บาท  

         เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักเรียน / นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษา และลดรายจ่ายผู้ปกครอง และให้นักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมตามอัตราค่าแรงขั้นต่ าของจังหวัด   
  - เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563    

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

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

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

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

การศึกษาบุตร  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2549    
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดค่าใช้สอย(320000)       รวม    580,000 .- บาท 

 1.ประเภท รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ(320100)    ตั้งไว้   550,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียนอบรม  ประชุม  สัมมนา  ของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่จัดอบรม  ประชุม  สัมมนา  เช่น  สถาบันพัฒนาบุคลากร  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานเอกชน  เป็นต้น 
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(2) ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างล้างอัดขยายรูป  จ้างเหมาขนส่ง 

ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300)    
                                     ตั้งไว้  20,000.-บาท 

  2.1 ค่าเดินทางไปราชการ              ตั้งไว้  10,000.-บาท  
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พนักงานจ้าง  ที่ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการยังสถานที่ต่าง ๆ ในราชอาณาจักร  

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น            
พ.ศ. ๒๕๕๕     

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2.2  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก    ตั้งไว้    10,000.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก  ประกอบด้วยค่าวิทยากร  
ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาเขียนป้าย  ค่าท่ีพัก  ค่ายานพาหนะ ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  

    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หน้าที่ 186  ข้อที่  2 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3. ประเภท รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน(320400)  ตั้งไว้   10,000.- บาท  
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องถ่าย

เอกสาร เครื่องอัดส าเนา  เครื่องพิมพ์ดีด   ตู้  โต๊ะ ฯลฯ เพื่อใช้ส าหรับกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

     (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
หมวดค่าวัสดุ(330000)        รวม   160,000.-บาท    

1.วัสดุส านักงาน(330100)      ตั้งไว้    20,000  .-บาท    
  เพ่ือจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา   ดินสอ  ฯลฯ   
เพ่ือใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่  15  มกราคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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 2. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)    ตั้งไว้ 20,000.- บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  ค่าหมึกเครื่องพิมพ์  โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ เพื่อใช้ ส าหรับ
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเงิน  20,000.- บาทถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่  15  มกราคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 3.  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว(330300)    ตั้งไว2้0,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และวัสดุอ่ืนที่ใช้ในส านักงานและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่  15  มกราคม  2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

4.  ค่าวัสดุก่อสร้าง(330600)      ตั้งไว้  100,000.-  บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  ส าหรับด าเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  ณ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เช่น  ไม้  เหล็ก  ปูนซีเมนต์  เชือก  ลวดสลิง ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 254  ลงวันที่  15  มกราคม  2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบลงทุน(400000)        รวม   140,100 .-บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์(410000)       ตั้งไว้  140,100 .-บาท   

งบลงทุน(400000)        รวม   140,100 .-บาท 

หมวดค่าครุภัณฑ์(410000)       ตั้งไว้  140,100 .-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน    ตั้งไว้    97,500 .-บาท  
1.1 ค่าจัดซื้อพัดลมโคจรรวมค่าติดตั้ง ขนาด 18 นิ้วจ านวน 30 ตัวๆ  ละ 2,500บาท เป็นเงิน 75,000  บาท 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 7  ข้อที่  3 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 66,107.-บาท ) (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 8,893.-บาท) 
 

1.2 ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานทึบ    จ านวน  4 หลังๆ ละ 5,000บาท เป็นเงิน 20,000  บาท 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 7  ข้อที่  2 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 

1.3 ค่าจัดซื้อเก้าก้ีส านักงาน จ านวน  1 ตัวๆ ละ 2,500บาท เป็นเงิน 2,500 บาท 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 7 ข้อที่ 1 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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2.ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ตั้งไว้  42,600.-บาท   
2.1 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จ านวน 2 เครื่องๆละ4,300 บาท 

เป็นเงิน 8,600  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
 1)เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
 2)มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 × 1,200 dpi 
 3)มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาท(ีppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm) 
 4) มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipp) 
 5) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2. หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หน้าที่ 7  ข้อที่  4 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2.2  เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ  17,000บาท  เป็นเงิน   34,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า  4 หลักแกน (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน  
ไม่น้อยกว่า 3.1 GHz  หรือดีกว่า จ านวนหนึ่งหน่วย 

2) หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ  Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  

3) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
4) มีหน่วยจ ากัดข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือ ชนิด Solid State Drive 

ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
5) มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
6) มีช่องเชื่อมระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า  

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
7) มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
8) มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
9) มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 7  ข้อที่  5  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (420000)      ตั้งไว้   .- บาท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (420900)      ตั้งไว้   .- บาท 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา      รวม 5,648,129.- บาท 

งบด าเนินงาน(300000)        รวม 2,908,129.- บาท 

หมวดค่าใช้สอย (320000)       รวม 1,313,850.-  บาท 

 1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300) 
          ตั้งไว้  1,313,850 .-  บาท 

  1.1  โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้     292,400.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อัตราคนละ 1,700 บาท ต่อปี 
จ านวน 172 คน 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หน้าที่ 189  ข้อที่  14 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

  1.2  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว้  842,800.- บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ต าบลท่าใหญ่ จ านวนเด็ก 172 คน อัตราคนละ 20 บาท จ านวน 245 วัน  

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หน้าที่ 189  ข้อที่  15 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

1.3ค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านติดตามพัฒนาการเด็ก  ตั้งไว้   10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจ้างเหมารถเพ่ือรับและส่งเด็กปฐมวัย และครูประจ าชั้นจากบ้านเด็กถึงศูนย์ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จ านวนเด็ก  172  คน  คนละ 300 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หน้าที่ 189  ข้อที่  16 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

1.4ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ     ตั้งไว้  30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจ าปี  2564  เพ่ือเปิด 

โอกาสให้เด็กในต าบลท่าใหญ่ได้แสดงออกในด้านต่างๆตามความสามารถ   
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หน้าที่ 156  ข้อที่  4 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

1.5ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะทางวิชาการส าหรับเด็ก ตั้งไว้  10,000.-บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างทักษะทางวิชาการส าหรับเด็ก  เช่น ค่าวิทยากร  

เอกสารประกอบ  สมุด  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ   
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หน้าที่ 156  ข้อที่  6 

 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 
1.6ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล  ตั้งไว้ 10,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่ระดับอนุบาล  เช่น  
ค่าจัดสถานที่ เอกสารประกอบ  สมุด  ดินสอ  ปากกา ฯลฯ  

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) หน้าที่  188 ข้อที่  11 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

1.7โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา   ตั้งไว้  118,650.-บาท 
   1.7.1 ค่าหนังสือเรียน      ตั้งไว้       21,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าใหญ่  อัตราคนละ  200/ปี  จ านวน  105 คน  เป็นเงิน  21,000  บาท 
   1.7.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน       ตั้งไว้ 21,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าใหญ่  อัตราคนละ  200/ปี  จ านวน  105 คน  เป็นเงิน  21,000  บาท 

   1.7.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน      ตั้งไว้ 31,500.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย(อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อัตราคนละ  300/ปี  จ านวน  105 คน  เป็นเงิน  31,500  บาท 
1.7.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     ตั้งไว้ 72,670.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อัตราคนละ 430/ปี  จ านวน  105 คน  เป็นเงิน  45,150  บาท 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หน้าที่ 189 ข้อที่  14 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

หมวดค่าวัสดุ (330000)       รวม  1,594,279.-บาท 

 ค่าวัสดุอาหารเสริมนม (330400)     ตั้งไว้ 1,594,279.-บาท 
1. ค่าอาหารเสริม (นม)โรงเรียน     ตั้งไว้ 1,264,692.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. จ านวนนักเรียน  660 คน อัตราคนละ  7.37  
บาท  จ านวน  260  วัน   
  -  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์ฯ)จ านวน  153คน     ตั้งไว้ 293,178.60.-บาท   
  -   โรงเรียนบ้านโนนสะอาด   จ านวน  217 คน ตั้งไว้ 415,815.40.-บาท 
  -   โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี    จ านวน  104คน  ตั้งไว้ 199,284.80.-บาท 
  -   โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง    จ านวน  114คน  ตั้งไว้ 218,446.80.-บาท 
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  -   โรงเรียนราษฎร์บ ารุง    จ านวน  72 คน  ตั้งไว้ 137,966.40.-บาท 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

  2. ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้  329,587.-บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวนเด็กอบต.ท่าใหญ่จ านวน 172 คน อัตรา คนละ 
7.37 บาท  จ านวน  260 วัน   

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

งบเงินอุดหนุน(600000)           รวม   2,740,000.-บาท 

หมวดเงินอุดหนุน(610000)          ตั้งไว้  2,740,000.-บาท 
1. เงินอุดหนุนส่วนราชการเอกชนหรือกิจการเป็นสาธารณประโยชน์(610400)    ตั้งไว้  2,740,000.-บาท 

1.1  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้แก่โรงเรียน                  ตั้งไว้  2,640,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน  660 คน  อัตราคนละ 20  บาท  

จ านวน  200  วัน  ประกอบด้วย 
  -  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์ฯ)จ านวน  153 คน  ตั้งไว้ 612,000.-บาท   
  -   โรงเรียนบ้านโนนสะอาด   จ านวน  217 คน ตั้งไว้ 868,000.-บาท 
  -   โรงเรียนศรีสว่างสามัคคี    จ านวน  104คน  ตั้งไว้ 416,000.-บาท 
  -   โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง    จ านวน  114คน  ตั้งไว้ 456,000.-บาท 
  -   โรงเรียนราษฎร์บ ารุง    จ านวน   72 คน    ตั้งไว้288,000.-บาท 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 157 ข้อที่ 9 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

1.2 อุดหนุนโครงการปลูกพืชปลอดสารพิษและเลี้ยงปลาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
           ตั้งไว้ 20,000.- บาท 

เพ่ือด าเนินตามโครงการปลูกพืชปลอดสารพิษและเลี้ยงปลาตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่157 ข้อที่ 10 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 
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1.3อุดหนุนโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง    
           ตั้งไว้ 20,000.-บาท 

เพ่ือด าเนินโครงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 157 ข้อที่ 11 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

1.4อุดหนุนโครงการต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา  ตั้งไว้  20,000.-บาท 
  เพ่ือด าเนินโครงการต่อยอดเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ของโรงเรียนราษฎร์บ ารุง 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 157ข้อที่ 12 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

1.5 อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะเศรษฐกิจพอเพียง   ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
  เพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาทักษะเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 
 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
-ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 158 ข้อที่ 13 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 

1.6 อุดหนุนโครงการโรงเรียนต าบลท่าใหญ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ o-net  
ประจ าปีการศึกษา  2562       ตั้งไว้  20,000.-บาท 

 เพ่ืออุดหนุนโครงการโรงเรียนต าบลท่าใหญ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ  o-net            
ประจ าปีการศึกษา  2564  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 

 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
- ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 158 ข้อที่ 15 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ) 
 

************************************* 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401 .-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท   

แผนงานสาธารณสุข        รวมทั้งสิ้น  1,423,380.-บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข       รวม 803,380.-บาท 
งบบุคลากร (200000)         รวม 303,380.-บาท 
หมวดรายจ่ายเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (220000)      รวม 303,380.-บาท 
 1. เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล (220100)     ตั้งไว้  58,400.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ต าแหน่งว่าง  1  อัตรา 
  -   นักบริหารงานสาธารณสุข   จ านวน    1    อัตรา (58,400)  

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   
 2.  ประเภทรายจ่าย  เงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ(220300) ตั้งไว้  10,500.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุขฯ   จ านวน   1   อัตรา  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

3.  ประเภทรายจ่าย  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง(220700)   ตั้งไว้ 234,480.-บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน  1  อัตรา 
 -  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ   จ านวน   1     อัตรา(234,480) 

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

งบด าเนินงาน(300000)        รวม   500,000 .-บาท 
หมวดรายจ่ายค่าใช้สอย(320000)      รวม    330,000  .-บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) ต้ังไว้ 330,000 .-บาท 

 1.1  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  ผู้น าหมู่บ้านด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ตั้งไว้ 100,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
สาธารณสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข  ผู้น าหมู่บ้านด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข  และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่  ประกอบด้วย ค่า
วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาป้าย  ฯลฯ 

 -เป็นไปตามพรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.2557 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 160 ข้อที่  6     (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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1.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์         

ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   ตั้งไว้  50,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท าหมันสุนัขและแมว
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย   ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนที่ใช้ในโครงการฯ  และอ่ืนๆ  ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 161 ข้อที่  12 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.3 โครงการรณรงค์   ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตต าบลท่าใหญ่  ตั้งไว้  100,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์   ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตต าบลท่าใหญ่  ประกอบด้วย 
ค่าจ้างเหมาจัดท าป้าย ค่าจัดซื้อสารเคมี  เวชภัณฑ์ (ทรายอะเบท,น้ ายาเคมีก าจัดยุง)  ค่าจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง  ค่าวัสดุ
อ่ืน เช่นผ้าปิดปาก  ฯลฯและอ่ืนๆ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 160 ข้อที่  9 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการบ้านสวยเมืองสุข      ตั้งไว้   30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบ้านสวยเมืองสุข  ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อน้ าดื่มน้ าแข็ง  อุปกรณ์ต่างๆ  และอ่ืนๆ ฯลฯ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 ,ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.2560  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 13 ข้อที่  1 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.5 ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)  ตั้งไว้ 50,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์  ควบคุม  และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

ประกอบด้วย ค่าจัดซื้อถุงมือ  หน้ากากอนามัย    อุปกรณ์ต่างๆ  และอ่ืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ,

ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดการมูลฝอย  พ.ศ.2560  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2560และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 13 ข้อที่  2 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ(330000)       รวม   170,000.-บาท    
1. ประเภทรายจ่ายวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                     ตั้งไว้  100,000.-บาท    

เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล  น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง จารบีฯลฯ  ส าหรับรถ      
บรรทุกขยะ  

   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2.ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง      ตั้งไว้  50,000.-บาท    
  เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  ยางรถยนต์  น๊อตและสกรู  แบตเตอรี่ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3.ประเภทรายจ่าย วัสดุงานบ้านงานครัว     ตั้งไว้ 20,000.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็น ถุงมือ เข่ง หน้ากาก ,ผ้าปิดจมูกฯลฯ 

   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น     รวม     620,000.-บาท 

งบด าเนินงาน(300000)        รวม     400,000.- บาท 

 หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย(320000)     รวม     400,000.- บาท 

 1. ประเภท รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ                     ตั้งไว้    350,000.- บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้  
      - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   
      - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างล้างอัดขยายรูป จ้างเหมาขนส่ง ค่าจ้างเหมา
เขียนป้าย ฯลฯ   

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. ประเภท รายจ่ายค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้  50,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะกรณีค่าซ่อมปกติและค่าซ่อมกลาง 

 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
งบเงินอุดหนุน (600000)       รวม   220,000.-บาท 
 1.ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน       ตั้งไว้ 220,000.-บาท      
  1.1เงินอุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
หมู่บ้านละ  20,000.- บาท  รวม  11  หมู่บ้าน   

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)    หน้าที่  159  ข้อที่  4  

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 
 

************************* 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401 .-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท   

แผนงานสังคมสงเคราะห์      รวมทั้งสิ้น     1,431,180.-บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                    รวม  1,431,180.-บาท 

งบบุคลากร (200000)       รวม    771,180.-บาท 

 หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)(220000)    รวม    771,180.-บาท 

1. ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล(220100)    ตั้งไว้   569,760 .-บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนจ านวน  1  อัตรา  

ตั้งไว้    336,360.- บาท 
ต าแหน่งว่าง  1  อัตรา         เป็นเงิน   213,600.-บาท 

- ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  จ านวน 1  อัตรา(213,600) 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. ประเภท  เงินประจ าต าแหน่ง  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(220300)  ตั้งไว้   42,000.-บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคมจ านวน 1  อัตรา 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563  

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3. ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง(220700)    ตั้งไว้   150,840.-บาท    
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1  อัตรา ดังนี้ 

-   ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 1  อัตรา(150,840) 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558   

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

4.  ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220800)   ตั้งไว้  8,580.- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว     เงินเพ่ิมพิเศษ และเงินเพ่ิมอ่ืน  ๆ  ของพนักงานจ้าง   
จ านวน 1  อัตรา ดังนี้   
    -  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน 1  อัตรา(8,580) 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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งบด าเนินงาน(300000)        รวม   660,000.- บาท 

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

1. ประเภทรายจ่าย  เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร(310500)   ตั้งไว้    10,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการส่วนท้องถิ่นพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบันและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 
หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย(320000)      รวม     630,000.- บาท 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

1.1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ 
1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน/ผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง ฯลฯ 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ(320300) 
          ตั้งไว้ 620,000  .-บาท  
 2.1  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              ตั้งไว้    20,000  บาท  

ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิเบิกได้ 

 -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
      -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2.2 ค่าใช้จ่ายโครงการรับ-ส่งเด็กยากจนและด้อยโอกาส         ตั้งไว้  600,000.-บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจ้างเหมารถเพื่อรับและส่งเด็กปฐมวัยที่ยากจนและด้อยโอกาสและครูประจ าชั้นจากบ้าน
เด็กถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ท้ัง  11  หมู่บ้าน   

     - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 186 ข้อที่  4 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ(330000)       รวม    20,000 .-บาท 

1. ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน(330100)    ตั้งไว้   10,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  เพื่อ

ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2. ประเภทรายจ่าย   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)    ตั้งไว้   10,000.- บาท   
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ  

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 

************************** 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401 .-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท   
แผนงานเคหะและชุมชน       รวมทั้งสิ้น     6,821,268.-บาท 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        รวม  4,379,105.-บาท 
งบบุคลากร (200000)        รวม     369,105.-บาท   
         หมวดรายจ่าย เงินเดือน(ฝ่ายประจ า (220000))             รวม     369,105.-บาท 
           1. ประเภทรายจ่าย  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล(220100)  ตั้งไว้    278,895.-บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 1  อัตรา  เป็นเงิน 174,840.- บาท 

- นายช่างโยธา    จ านวน  1อัตรา (174,840) 
ต าแหน่งว่าง  2  อัตรา               เป็นเงิน 104,055 .-บาท 

- ผู้อ านวยการกองช่าง   จ านวน 1อัตรา(53,400) 
- นายช่างไฟฟ้า    จ านวน   1  อัตรา(50,655) 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 
2558และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563   

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
2. ประเภทรายจ่าย เงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง(220300) ตั้งไว้  10,500 .- บาท   
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน  1  อัตรา 

  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
3. ประเภทรายจ่าย  ค่าจ้างพนักงานจ้าง     ตั้งไว้  69,000 .- บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้าง จ านวน 2 อัตรา      เป็นเงิน 69,000.- บาท 

ต าแหน่งว่าง  2  อัตรา    เป็นเงิน 69,000 .-บาท 
-  ผู้ช่วยช่างโยธา   จ านวน   1     อัตรา (34,500) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน   1     อัตรา (34,500) 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 4. ประเภทรายจ่าย  เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(220700)         ตั้งไว้ 10,710.-บาท     
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว  จ านวน 2 อัตรา เป็นเงิน 10,710.- บาท 

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จ านวน   1     อัตรา (5,355) 
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ              จ านวน   1     อัตรา (5,355) 

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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งบด าเนินงาน(300000)         รวม  510,000.-บาท 

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

   1.  ประเภทรายจ่าย เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                     ตั้งไว้   10,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือ 

การศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน    

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย(320000)      รวม  170,000 .-บาท 
 1. ประเภท รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ (320100)   ตั้งไว้ 100,000 .-บาท             

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
      - ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ   
      - ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน  ค่าจ้างล้างอัดขยายรูป จ้างเหมาขนส่ง ค่าจ้างเหมา
เขียนป้าย ฯลฯ   

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

           2. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
          ตั้งไว้  20,000.-บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก                  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ   ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบลหรือผู้มีสิทธิเบิกได้  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

          (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

          3.   ประเภทรายจ่าย เพื่อบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน       ตั้งไว้  50,000.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

  -   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องสูบน้ ามือโยก       
  -   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
  -   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
  -   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเสียหาย 
  -   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  -   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอ่ืนๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  -   ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ (330000)      รวม  330,000 .-บาท 

1.  ประเภทรายจ่าย วัสดุส านักงาน(330100)    ตั้งไว้   20,000.-บาท    
  1.1 ค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ      ตั้งไว้  20,000.-บาท 
 เพ่ือจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอฯลฯ  เพื่อใช้ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

2.ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุก่อสร้าง(330600)    ตั้งไว้ 200,000.- บาท      
    เพ่ือจ่ายเป็นค่า ค่าจัดซื้อ ท่อไม้อัด ชะแรง  จอบ เสียม  ท่อน้ าบาดาล  อุปกรณ์ประปา  เทปวัด

ระยะทาง  ลูกดิ่ง ท่อต่างๆ  ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3.   ประเภทรายจ่าย   ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์(331400)   ตั้งไว้   10,000.- บาท   
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมต่างๆ ฯลฯ  
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

4. ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(330800)  ตั้งไว้  100,000.- บาท 
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯส าหรับรถ
ขุดตีนตะขาบ ของ อบต.ท่าใหญ่   
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ ามันดีเซล  น้ ามันเครื่อง  ฯลฯ  ส าหรับ
เครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  

-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 

งบลงทุน(400000)        รวม  3,500,000.-บาท 

        หมวดรายจ่าย  ค่าครุภัณฑ์(410000)     รวม  2,524,000.-บาท
 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง       ตั้งไว้  2,524,000.-บาท 

- เพ่ือเป็นค่าจัดซื้ออาร์มและบูมรถขุดตีนตะขาบพร้อมอุปกรณ์  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 208 ข้อที่  5 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     ตั้งไว้  976,000.-บาท 

 1. ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    ตั้งไว้  100,000.- บาท 

   1.1โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ าเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองเป็ด ตั้งไว้   50,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ าเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองเป็ด 
           - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 11 ข้อที่  1 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 1.2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 ตั้งไว้ 50,000.- บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 123 ข้อที่  16 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2 ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  876,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุง  ซ่อมแซม  สิ่งก่อสร้างต่างๆ  เช่น  อาคาร  ถนน  ฝายน้ าล้น สะพาน ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

********************************** 
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งานไฟฟ้าถนน         รวม     2,442,163.- บาท 
งบด าเนินงาน(300000)       รวม 50,000 .0.- บาท 
หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ (330000)     รวม     50,000.- บาท      
ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(330200) ตั้งไว้  50,000.- บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   เช่น   หลอดไฟฟ้า สายไฟ ฯลฯ เพื่อน าไปซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ใช้การได้   
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

งบเงินอุดหนุน(600000)       รวม    2,392,163.- บาท     

หมวดเงนิอุดหนุน(610000)       รวม    2,392,163.- บาท     

          ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์(610400)  ตั้งไว้  2,392,163.- บาท 

(1)   เงนิอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบัวแดง     ตั้งไว้  2,392,163.- บาท   

  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง 

จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดตามประมาณการของส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบัวแดงก าหนด 

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

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2559  และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย  ดว่นที่สุด  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 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 

************************ 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401 .-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท   
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน     รวมทั้งสิ้น 430,000.-บาท 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน      รวม     430,000.-บาท 

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

 หมวดรายจ่าย  ค่าใช้สอย (320100)      รวม     430,000.-บาท 
1.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300) 

          ตั้งไว้       430,000.-บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่  ตั้งไว้ 100,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่  ประกอบด้วยค่า

ของรางวัล   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขัน

กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 162 ข้อที่ 1 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

          1.2 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีและครอบครัว    ตั้งไว้  30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีและครอบครัว  เป็นการให้ความส าคัญและ

สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาสตรีให้มีบทบาทในสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ครอบครัว   ประกอบด้วย   ค่าวิทยากร   ค่าอาหาร   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ   

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 
ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 163 ข้อที่ 7 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 
 
 
 



151 

 1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการต าบลท่าใหญ่  ตั้งไว้  20,000.- บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมให้กับผู้พิการ ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์,ค่า

ป้าย ฯลฯ  
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

                   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 164 ข้อที่ 17  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน ต าบลท่าใหญ่   ตั้งไว้ 30,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลท่าใหญ่ ประกอบด้วย  

ค่าวัสดุอุปกรณ,์ ค่าป้าย,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่าง  ฯลฯ  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว3842 ลงวันที่ 30 
มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 179 ข้อที่ 6 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.5  ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลท่าใหญ่    ตั้งไว ้ 20,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวแก่

ประชาชนในพื้นท่ี  ประกอบด้วย  ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560,ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  
30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่  162 ข้อที่ 6 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.6 ค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่               ตั้งไว้ 100,000.-บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลท่าใหญ่ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  มาตรา  67  ข้อ  

(6)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
มาตรา  16  ข้อ  (10),ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา 
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และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 155 ข้อที่ 2 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.7 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสต าบลท่าใหญ่   
           ตั้งไว้ 30,000.-บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ต าบลท่าใหญ่ 
ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  มาตรา  67  ข้อ  
(6)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
มาตรา  16  ข้อ  (10),ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560, 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 
2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 164 ข้อที่ 18 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 

1.8  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  
          ตั้งไว้  100,000.-บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสค่าจ้างเหมา
แรงงานราษฎร  ค่าป้าย  และอ่ืนๆ    

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537มาตรา 67 ข้อ (6)  
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
มาตรา  16  ข้อ  (10),ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 
ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 163ข้อที่ 11 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

************************* 
 

 
 
 
 
 
 



153 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401.- บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท   

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ    ทั้งสิ้น   970,000.- บาท 

งานกีฬาและนันทนาการ       รวม   450,000.- บาท 

งบด าเนินการ(300000)       รวม    410,000.- บาท 

หมวดค่าใช้สอย (320000)      รวม     300,000.- บาท 

1. ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ(320300) 
ตั้งไว้ 300,000  บาท 

1.1 ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาประชาชนท่าใหญ่เกมส์   ตั้งไว้   100,000.- บาท  
                 เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารท าการนอกเวลา  ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสินฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่   168  ข้อที่  2 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.2  ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ตั้งไว้  20,000.-  บาท  
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ท าการนอกเวลา  ค่าจัดเตรียมสถานที่  ค่ารางวัล  ฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและ

การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 169 ข้อที่ 9 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.3  ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด      ตั้งไว้   50,000.-  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาค่าอาหารท าการนอกเวลาค่าจัดเตรียมสถานที่ค่ารางวัล  ค่าตอบแทน

กรรมการตัดสิน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่   169  ข้อที่  10 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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1.4  ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาท่าใหญ่คัพ     ตั้งไว้   100,000 .- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาค่าอาหารท าการนอกเวลาค่าจัดเตรียมสถานที่ค่ารางวัล  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่   169  ข้อที่  6  

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

1.5  ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด     ตั้งไว้   30,000.-  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาค่าอาหารท าการนอกเวลาค่าจัดเตรียมสถานที่ค่ารางวัล  ค่าตอบแทน
กรรมการตัดสิน ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 14 ข้อที่  1 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

 หมวดค่าวัสดุ(330000)       รวม    110,000.-   บาท 
1. รายจ่ายค่าวัสดุกีฬา(331300)      ตั้งไว้  110,000.- บาท 

                เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน  11  หมู่บ้านบ้านละ 10,000.-บาท 
    -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบลงทุน(400000)        รวม  -   บาท 
หมวดค่าครุภัณฑ์(410000)       ตั้งไว้  -   บาท 

งบเงินอุดหนุน(600000)        รวม  40,000.-บาท 
หมวดเงินอุดหนุน(610000)       รวม  40,000.-บาท 
1. ประเภทรายจ่าย เงินอุดหนุนส่วนราชการ (610200)   ตั้งไว้ 40,000.-บาท 

1.1เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ าวัวแดงท่าใหญ่  
        ตั้งไว้20,000.- บาท 

  เพ่ืออุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาถ้ าวัวแดงท่าใหญ่  
โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาถ้ าวัวแดงท่าใหญ่   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่ 156 ข้อที่ 8  
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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 1.2 เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาอ าเภอ(ต้นน้ าซีเกม)   ตั้งไว้  20,000.- บาท 
  เพ่ืออุดหนุนตามโครงการแข่งขันกีฬาอ าเภอ (ต้นน้ าซีเกม)  โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ถ้ าวัวแดงท่าใหญ่   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่   158 ข้อที่  16  

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

***************************** 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น       รวม  520,000.-บาท 

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

หมวดค่าใช้สอย(320000)       รวม  430,000.-บาท 
1. ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 

(320300)ตั้งไว้  430,000.- บาท 
 1.1  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาและประเพณีต่างๆ  ดังนี้ 

 1.1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง       ตั้งไว้   70,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารางวัล ค่าเตรียมสถานที่ลอยกระทง ค่าเช่าเวทีและเครื่องเสียง ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่  149 ข้อ  5 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 1.1.2  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ      ตั้งไว้ 20,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่ารางวัล ค่าจ้างเหมาเตรียมสถานที่  ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่  149 ข้อ  8 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 1.1.3 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานปฏิบัติธรรม       ตั้งไว้  30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่า 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่  148 ข้อ  3 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 1.1.4  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีบุญกระธูป       ตั้งไว้  260,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาตกแต่งต้นกระธูป  ค่าตกแต่งสถานที่เตรียมสถานที่  ค่าเช่าเครื่องเสียง ฯลฯ 

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่  150 ข้อ  10 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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1.1.5  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา     ตั้งไว้  50,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็น  ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที ่ ค่าเช่าเครื่องเสียง  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับ  
โครงการฯลฯ 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬา

และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่  158 ข้อ  4 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

งบเงินอุดหนุน          รวม  90,000.- บาท 

หมวดรายจ่ายอุดหนุน         ตั้งไว้  90,000.-บาท 

ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ        ตั้งไว้  90,000.-บาท 

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

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่ 154ข้อ 20 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
 
 
 

************************ 
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รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401 .-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท   

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      รวมทั้งสิ้น      2,964,000.- บาท 

งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน       รวม    2,964,000.- บาท 

งบลงทุน(400000)        รวม    2,964,000.- บาท 

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(420000)      ตั้งไว้   2,964,000.- บาท 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ(421000)     ตั้งไว้   2,964,000.- บาท 

1.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงานหลังที่ 2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ตั้งไว้  2,589,000.- บาท 
 ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารส านักงานหลังที่ 2 กว้าง 7.20 เมตร ยาว 10.80 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม         
ไม่น้อยกว่า 155.52 ตารางเมตรตามแบบอบต. ก าหนด 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 17 ข้อที่  2 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

2. โครงการต่อเติมอาคารเก็บของ อบต.ท่าใหญ่         ตั้งไว้   375,000.-บาท 
 ปริมาณงาน ต่อเติมอาคารเก็บของคอนกรีตเสริมเหล็ก พ้ืนที่ต่อเติมไม่น้อยกว่า 157 ตารางเมตร 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561- พ.ศ.2565)   หน้าที่ 125 ข้อที่ 21 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 
                  
 
 

************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



159   
 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่     อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401 .-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท   

แผนงานการเกษตร       รวมทั้งสิ้น  923,400.- บาท 

งานส่งเสริมการเกษตร       รวม      593,400.- บาท 

งบบุคลากร(200000)         รวม           98,400.- บาท 

หมวดรายจ่าย  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) (220000)     รวม           98,400.- บาท 

1. ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล       ตั้งไว้          53,400.- บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งนักบริหารการเกษตร    
ต าแหน่งว่าง 1 อัตรา   
 - นักบริหารการเกษตร      จ านวน    1   อัตรา (53,400) 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 2. ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร  ตั้งไว้   10,500.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร  จ านวน 1  อัตรา(10,500) 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563   

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
3. ประเภทรายจ่าย ค่าจ้างพนักงานจ้าง     ตั้งไว้  34,500  .- บาท 

ต าแหน่งว่าง    จ านวน  1  อัตรา         เป็นเงิน 34,500.- บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร  จ านวน  1 อัตรา (34,500) 

- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่  30 ธันวาคม 2558  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 งบด าเนินงาน(300000)         รวม   385,000.-  บาท 

  หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย(320000)      รวม   385,000.-บาท 

 1.ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ(320100)    ตั้งไว้   15,000.-บาท 

  1.   ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งบริการ      ตั้งไว้   15,000.-บาท  
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

 



160 
1.1 ค่าธรรมเนียมต่างๆ     ตั้งไว้  5,000  บาท   

เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล  ค่าธรรมเนียมที่ดิน ค่าลงทะเบียนอบรม ประชุม สัมมา ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่จัดอบรม  ประชุมสัมมนา เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากร หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น   

1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ     ตั้งไว้ 10,000  บาท   
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการแรงงาน  ผู้ว่างงาน  ผู้ถูกเลิกจ้าง ค่าถ่ายเอกสารเย็บเล่มหนังสือ

หรือเข้าปก ค่าเช่าทรัพย์สินฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

2.ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320300)    
              ตั้งไว้  370,000.- บาท 

 

  2.1 ค่าใช้จ่ายส าหรับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล      ตั้งไว้  150,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์  กระดาษ  ค่าตอบแทน  ค่าเบี้ยประชุม  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

และศึกษาดูงานฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.
2557และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่  140   ข้อที่  7 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2.2   ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่    ตั้งไว้  10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ประกอบด้วย ค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย  ค่าจัดซื้อพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่  ฯลฯให้แก่ราษฎร
ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน 

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537 มาตรา  67  ข้อ  (6)  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 มาตรา  16  
ข้อ  (10) และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)หน้าที่ 144  ข้อที่ 16 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2.3   ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช    ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและสนับสนุนพันธุ์พืช  โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการปลูกพืช   จัดซื้อพันธุ์พืช  ได้แก่มะนาว  มะม่วง  ฯลฯ  ให้แก่ราษฎรด าเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน   
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-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2557และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลว. 30 มิถุนายน 2563 
 -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)  หน้าที่ 141  ข้อที่  4 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2.4ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา  ตั้งไว้ 10,000.-บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลา ประกอบด้วย ค่า

วิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย จัดซื้อพันธุ์ปลาน้ าจืด  ฯลฯให้แก่ราษฎร
ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ระดับครัวเรือน  ระดับชุมชน  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537มาตรา 67 ข้อ (6)  และหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 มาตรา  16  ข้อ  (10) และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

  - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5ปี(พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่  141 ข้อที่  3 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2.5 ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม  ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว้  90,000.-บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย ค่าวิทยากร 

ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 67  ข้อ  (6)  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 มาตรา  16  
ข้อ  (10),หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553และ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)    หน้าที่  142  ข้อที่  8 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2.6 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมการปลูกไผ่     ตั้งไว้ 30,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการปลูกไผ่ประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 67  ข้อ  (6)  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 มาตรา  16  
ข้อ  (10),หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553และ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 15 ข้อที่  2 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
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 2.7 ค่าใช่จ่ายโครงการอบรมการเลี้ยงโคขุน    ตั้งไว้  30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการเลี้ยงวัวขุนประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 67  ข้อ  (6)  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 มาตรา  16  
ข้อ  (10),หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553และ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 12 ข้อที่  1 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 2.8 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมธนาคารน้ าใต้ดิน    ตั้งไว้  30,000.- บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมธนาคารน้ าใต้ดินประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ 

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 13 ข้อที่  3 

 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2.9 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเลี้ยงสุกร     ตั้งไว้ 10,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเลี้ยงสุกรประกอบด้วย ค่าวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 มาตรา 67  ข้อ  (6)  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 
 ข้อ  (10),หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553และ
เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 12 ข้อที่  2 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

งบลงทุน(400000)           รวม 110,000.- บาท 

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์                                               รวม 110,000.- บาท 

1. ประเภทรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์การเกษตร       รวม 110,000.- บาท 
1.1 เครื่องอัดฟาง รุ่นอัดด้านบน ขนาดก้อนฟางกว้าง 40*40 ซม.พร้อมติดตั้งเครื่องดีเซล 
          ตั้งไว้ 110,000.-บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
 - มีขนาดความกว้างของก้อนฟาง 40*40 ซม. สามารถก าหนดความยาวได้ตามต้องการ 
 -  การท างาน สามารถท างานได้ 60 ก้อน/1ชม. หรือ ขึ้นอยู่กับความช านาญของคนมัดเชือก 
 -  ขนาดความกว้างของตัวเครื่องอัดฟางวัดโดยรวม ประมาณ 70-80 ซม. 
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- ขนาดความยาวของตัวเครื่องอัดฟางวัดขนาดโดยรวม ประมาณ 2.70 ม. (ไม่รวมแท่นเครื่องด้านหน้า ไม่รวม
รางท้ายด้านหลัง) 
 -  ขนาดความสูงของตัวเครื่องอัดฟาง รวมล้อ 1.20 ม. (ไม่รวมความสูงของรางท้าย) 
 -  ความสูงของรางท้าย รวมล้อด้านล่าง 2.40 ม. ไม่รวมล้อด้านล่าง 2.00 ม.  
 -  น้ าหนักของตัวเครื่องประมาณ 600 – 700 กก.  
 -  แท่นเครื่องด้านหน้า ยาว 65 ซม.  
 -  คันจูง ส าหรับรากจูงด้านหน้า ยาว 165 ซม.  
 -  เครื่องอัดฟางรุ่นอัดด้านบน ใช้งานกับเครื่องยนต์ ดีเซล 8 แรงม้าข้ึนไป 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 16 ข้อที่  7 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้       รวม   330,000.-บาท 

งบด าเนินงาน (300000)         รวม   330,000.-  บาท 

 หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย(320000)     รวม   30,000.-บาท 
1. ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (320000) 

  ตั้งไว้  30,000.-บาท   

  1. ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าทดแทนภายในต าบล   ตั้งไว้  30,000.-บาท   
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าทดแทนภายในต าบลประกอบด้วย ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าป้าย ค่าพันธุ์พืช ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  มาตรา  67  ข้อ  (6)  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 มาตรา  16  
ข้อ  (10) และเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่  170  ข้อที่  3 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ(330000)      รวม  300,000.-บาท        
1.  ประเภทรายจ่าย  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น            ตั้งไว้ 300,000.-บาท  

                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ เช่น น้ ามันดีเซล  ส าหรับขุดสระน้ าเพ่ือ
การเกษตร  ขุดลอกคลองไส้ไก่ ขุดสระเก็บกักน้ าตามโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  ขุดลอกคลองสาธารณะ ให้กับ
ประชาชนภายในต าบลท่าใหญ่    
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 
 



164 
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่    อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  49,500,000.-บาท   จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร 23,058,401 .-บาท และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 26,441,599 .-บาท   

แผนงานงบกลาง      รวมทั้งสิ้น  15,897,298.-บาท 
หมวดรายจ่ายงบกลาง (100000)           รวม  15,666,714.-บาท 

1. ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  (110300)         ตั้งไว้      190,714.-บาท 
                 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 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 167 ข้อที่ 28 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

 2.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ (110900)     ตั้งไว้  90,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  คนละ  500.-บาท/เดือน  จ านวน  15  คน  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่  162 ข้อที่  4 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

3.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (110900)               ตั้งไว้  10,668,000.- บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  จ านวน  1,362 คน  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 162 ข้อที่ 2 

(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

4.  ประเภทเบี้ยยังชีพผู้พิการ (110900)               ตั้งไว้  4,303,200.- บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ อายุไม่เกิน 18 ปี  จ านวน  13  คนๆละ  1,000  บาท/ เดือน เป็น
เงิน  156,000  บาท  อายุเกิน  18  ปี  จ านวน  432  คนๆ ละ  800.-บาท/เดือน  เป็นเงิน  4,147,200 บาท  

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563และ
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.6/ว 1994 ลงวันที่  3  กรกฎาคม 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565)   หน้าที่ 162 ข้อที่ 3 
(ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป) 

 5.  ประเภทเงินส ารองจ่าย(111000)       ตั้งไว้  199,994.- บาท 
  เพ่ือจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม 
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- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2560 , เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 193 ข้อที่  8 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

6.  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน(111100)       รวม  214,800.-บาท   

 1. เงินสมทบกองทุนส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ          ตั้งไว้ 200,000.-บาท   
  เพ่ือจ่ายสมทบส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โครงการตามระบบหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปี 2558   

 - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนมาก  ที่ มท0891.3/ว 2199 ลงวันที่                
10  พฤศจิกายน 2552 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514  ลงวันที่  26 กรกฎาคม 2554  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 165 ข้อที่  20 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่าใหญ่      ตั้งไว้  10,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่าใหญ่ ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดยยึดหลักการ ประชาชน

ออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบ 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่ 165 ข้อที่  21 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

3.เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน       ตั้งไว ้ 4,800.-  บาท 
เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนเงินทดแทน  เป็นรายปีในอัตราร้อยละ  0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณท้ังปี 
- เป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 4172  ลงวันที่  24  ธันวาคม  2561 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.256) หน้าที่ 14 ข้อที่ 1 
 (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) 

หมวดรายจ่ายบ าเหน็จ/บ านาญ(120100)                ตั้งไว ้ 230,584.- บาท 

 1 .  ประเภทเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)   ตั้งไว้  230,585.- บาท 
  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   ลง
วันที่  12  กรกฎาคม  2560  และ เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 3842 ลงวันที่  30 
มิถุนายน 2563 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2565) หน้าที่  167  ข้อที่  27 
(ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 1%) 



166 

 

 

 

 

 

 

รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 

 

                 แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้างความ แผนงาน แผนงาน แผนงาน   

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

  งบกลาง บริหารงานท่ัวไป รักษาความสงบ การศกึษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข สังคมสงเคราะห ์ เข้มแข็งชุมชน การเกษตร เคหะชุมชน อุตสาหกรรม รวม 

          และนันทนาการ           และการโยธา   

 งบกลาง     เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  190,714.00 - - - - - - - - - - 190,714.00 

  

 งบกลาง  

 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 90,000.00 - - - - - - - - - - 90,000.00 

   เบีย้ยังชีพคนพกิาร  4,303,200.00 - - - - - - - - - - 4,303,200.00 

   เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  10,668,000.00 - - - - - - - - - - 10,668,000.00 

   ส ารองจ่าย  199,994.00 - - - 

 

- - - - - - 199,994.00 

 

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,800 

          

4,800.00 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน  210,000.00 - - - - - - - - - - 210,000.00 

  

 บ ำเหนจ็/

บ  ำนำญ   เงินสมทบกองทุนบ าเน็จบ านาญข้าราชการ  
230,585.00 - - - - - - - - - - 230,585.00 

     เงินเดอืนนายก / รองนายยก  

 

514,080.00 - - - - - - - - - 514,080.00 

 งบบุคลากร   เงินเดอืน   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก / รองนายก  - 42,120.00 - - - - - - - - - 42,120.00 

   ฝ่ายการเมอืง   เงินค่าตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก  - 42,120.00 - - - - - - - - - 42,120.00 

     เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต.  - 86,400.00 - - - - - - - - - 86,400.00 

     เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ  - 1,627,200.00 - - - - - - - - - 1,627,200.00 

     เงินเดอืนพนักงาน  - 2,723,550.00 178,200.00 1,361,880.00 - 58,400.00 569,760.00 - 53,400.00 278,895.00 - 5,224,085.00 

   เงินเดอืน   เงินเพิม่ต่างๆของพนักงาน  - - - - - - - - - - - - 

   ฝ่ายประจ า   เงินประจ าต าแหน่ง  - 110,000.00 - 10,500.00 - 10,500.00 42,000.00 - 10,500.00 10,500.00 - 194,000.00 

     ค่าจ้างพนักงานจ้าง  - 1,041,520.00 241,680.00 654,240.00 - 234,480.00 150,840.00 - 34,500.00 69,000.00 - 2,426,260.00 

     เงินเพิม่ต่างๆของพนักงานจ้าง  - 32,160.00 - 39,600.00 - - 8,580.00 - - 10,710.00 - 91,050.00 
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                 แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงาน แผนงานสร้างความ แผนงาน แผนงาน แผนงาน   

  งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย 

  งบกลาง บริหารงานท่ัวไป รักษาความสงบ การศกึษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุข สังคมสงเคราะห ์ เข้มแข็งชุมชน การเกษตร เคหะชุมชน อุตสาหกรรม รวม 

          และนันทนาการ           และการโยธา   

  

 ค่าตอบแทน  

 ค่าตอบแทนผู้ปฏบัิตริาชการเป็นประโยชนแ์ก่ อปท.  - 60,000.00 50,000.00 10,000.00 - - - - - - - 120,000.00 

   ค่าตอบแทนการปฏบัิตงิานนอกเวลาราชการ  - 10,000.00 - - - - - - - - - 10,000.00 

   ค่าเช่าบ้าน  - 90,000.00 - 10,000.00 - - - - - - - 100,000.00 

 งบด าเนินงาน   เงินช่วยเหลอืการศกึษาบุตร  - 50,000.00 - 30,000.00 - - 10,000.00 - 

 

10,000.00 - 100,000.00 

   เงินช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาล  - - - - - - 

 

- - - - - 

   เงินตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  - - - - - - - - - - - - 

   รายจ่ายเพือ่ให้ได้มาซึ่งบริการ    -         400,000.00    -         550,000.00    -         350,000.00            10,000.00    -          15,000.00         100,000.00    -              1,425,000.00  

   รายจ่ายเกีย่วกับการรับรองและพธิีการ    -        238,000.00    -    -    -    -      -    -    -    -                238,000.00  

 งบด าเนินงาน   รายจ่ายเกีย่วเน่ืองกับการปฏบัิตริาชการฯ    -        810,000.00        785,000.00      1,333,850.00          730,000.00         330,000.00          620,000.00              430,000.00        400,000.00           20,000.00    -             5,458,850.00  

   ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพยส์นิ    -           60,000.00    -           10,000.00    -           50,000.00    -    -    -           50,000.00    -                 170,000.00  

    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

   วัสดุส านักงาน    -         100,000.00    -           20,000.00    -    -            10,000.00    -    -           20,000.00    -                 150,000.00  

   วัสดุก่อสร้าง    -    -    -         100,000.00    -    -    -      -         200,000.00    -                 300,000.00  

   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    -    -          20,000.00    -    -    -    -    -    -           50,000.00    -                   70,000.00  

   วัสดุงานบ้านงานครัว    -           60,000.00    -           20,000.00    -           20,000.00    -      -    -    -                 100,000.00  

   วัสดุอาหารเสริม (นม)    -    -    -      1,594,279.00    -    -    -    -    -    -    -              1,594,279.00  

   วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    -           50,000.00    -    -    -           50,000.00    -    -    -    -    -                 100,000.00  

   วัสดุเชือ้เพลงิและหล่อลืน่    -         100,000.00    -    -    -         100,000.00    -    -        300,000.00         100,000.00    -                 600,000.00  

   วัสดุวิทยาศาสตรห์รือการแพทย ์   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    
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                     แผนงาน  

 แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน  

 แผนงานสร้าง

ความ   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน    

   งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย  

   งบกลาง   บริหารงานทั่วไป   รักษาความสงบ   การศึกษา   ศาสนาวฒันธรรม   สาธารณสุข   สังคมสงเคราะห ์  เข้มแข็งชุมชน   การเกษตร   เคหะชุมชน   อุตสาหกรรม   รวม  

           และนันทนาการ             และการโยธา    

     วัสดุคอมพวิเตอร ์   -           40,000.00    -           20,000.00    -    -            10,000.00    -    -           10,000.00    -                  80,000.00  

     วัสดุกฬีา    -    -    -            110,000.00    -    -    -    -    -    -                 110,000.00  

     วัสดุเคร่ืองแต่งกาย    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    

     วัสดุโฆษณาและเผยแพร่    -           15,000.00    -    -    -    -    -    -    -    -    -                   15,000.00  

     วัสดุเคร่ืองดับเพลงิ    -    -          20,000.00    -    -    -    -    -    -    -    -                   20,000.00  

     ค่าไฟฟ้า    -         210,000.00    -    -    -    -    -    -    -    -    -                 210,000.00  

   ค่า   ค่าน ้าประปา    -              5,000.00    -    -    -    -    -    -    -    -    -                     5,000.00  

   สาธารณูปโภค   ค่าบริการโทรศัพท ์   -           10,000.00    -    -    -    -    -    -    -    -    -                   10,000.00  

     ค่าบริการไปรษณีย ์   -            8,000.00    -    -    -    -    -    -    -    -    -                    8,000.00  

     ค่าบริการสือ่สารและโทรคมนาคม    -         130,000.00    -    -    -    -    -    -    -    -    -                 130,000.00  

     ครุภัณฑส์ านักงาน    -           15,000.00    -           97,500.00    -    -      -    -    -    -                 112,500.00  

     ครุภัณฑก์ารศกึษา    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

     ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

     ครุภัณฑห์การเกษตร    -    -    -    -    -    -    -    -        110,000.00    -    -                 110,000.00  

     ครุภัณฑก์่อสร้าง    -    -    -    -    -    -    -    -    -         2,524,000.00    -  2,524,000.00 

     ครุภัณฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -                 500,000.00  

 งบลงทุน   ค่าครุภัณฑ ์  ครุภัณฑโ์ฆณาและเผยแพร่    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -                                -    
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                   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงานสร้างความ   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน    

   งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย  

   งบกลาง   บริหารงานทั่วไป   รักษาความสงบ   การศึกษา   ศาสนาวฒันธรรม   สาธารณสุข   สังคมสงเคราะห ์  เข้มแข็งชุมชน   การเกษตร   เคหะชุมชน   อุตสาหกรรม   รวม  

           และนันทนาการ             และการโยธา    

     ครุภัณฑว์ิทยาศาสตร ์   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

     ครุภัณฑง์านบ้านงานครัว    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -    -  

     ครุภัณฑโ์รงงาน    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -                                -    

     ครุภัณฑด์ับเพลงิ    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

     ครุภัณฑก์ฬีา    -    -    -   -   -    -    -    -    -    -    -    -  

     ครุภัณฑส์ ารวจ    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

     ครุภัณฑเ์ตาเผาขยะ    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

     ครุภัณฑค์อมพวิเตอร ์   -                        -      -           42,600.00    -    -    -    -    -    -    -                   42,600.00  

     ครุภัณฑอ์ื่น ๆ     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

     ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ ์   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

     อาคารต่าง ๆ     -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

  
 ค่าทีด่ินและ  

 ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ  
  -    -    -    -    -    -    -    -    -         100,000.00  

    

2,964,000.00  
            3,064,000.00  

   สิ่งก่อสร้าง   ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

  

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงทีด่นิและสิง่ก่อสร้าง   -    -    -    -    -    -    -    -    -         876,000.00    -                       876,000.00 
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                     แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน   แผนงานสร้างความ   แผนงาน   แผนงาน   แผนงาน    

   งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย  

   งบกลาง   บริหารงานทั่วไป   รักษาความสงบ   การศึกษา   ศาสนาวฒันธรรม   สาธารณสุข   สังคมสงเคราะห ์  เข้มแข็งชุมชน   การเกษตร   เคหะชุมชน   อุตสาหกรรม   รวม  

           และนันทนาการ             และการโยธา    

     ประเภทรายจ่าย...............    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -  

 งบรายจ่ายอื่น   รายจ่ายอื่น   ประเภทรายจ่าย...............    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

     ประเภทรายจ่าย...............    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

     เงินอุดหนนุ อปท.    -           20,000.00    -    -    -     -    -    -    -    -    -                   20,000.00  

     เงินอุดหนนุส่วนราชการ    -    -    -      2,740,000.00          130,000.00    -    -    -    -    -    -             2,870,000.00  

 งบเงินอดุหนุน   เงินอุดหนนุ   เงินอุดหนนุเอกชน    -    -    -    -    -         220,000.00    -    -    -    -    -                 220,000.00  

    

 เงินอุดหนนุกจิการที่เปน็

สาธารณประโยชน ์   -    -    -    -    -    -    -    -    -      2,392,163.00    -              2,392,163.00  

      -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -  

 รวม      15,897,293.00     8,700,150.00    1,294,880.00      8,644,449.00          970,000.00      1,423,380.00       1,431,180.00              430,000.00        923,400.00      6,821,268.00      2,964,000.00     49,500,000.00  
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ภาคผนวก 


