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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่  

 บัดนี้  ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ จะได้เสนอร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563       งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่        
อีกครั้งหนึ่ง   ฉะนั้น  ในโอกาสนี้    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่   จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ดังต่อไปนี้ 

1. สถานะการคลัง 

    1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ณ  วันที ่ 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  องค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ 
มีสถานะการเงินดังนี้ 
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  33,169,550.86  บาท 
 1.1.2 เงินสะสม  6,245,278.05  บาท 
 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม  18,478,048.59  บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน  -    โครงการ  รวม   -   บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน            จํานวน   -   โครงการ  รวม   -   บาท 

    1.2 เงินกู้คงค้าง       -      บาท  

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

    (1) รายรับจริงท้ังสิ้น  38,545,928.55  บาท  ประกอบด้วย 
 หมวดภาษีอากร            157,140.59  บาท 
 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต         246,220.90  บาท 
 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน           174,093.81  บาท 
 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                -        บาท 
 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           110,694.72  บาท 
 หมวดรายได้จากทุน                   -        บาท 
 หมวดภาษีจัดสรร       17,694,640.53  บาท 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       20,163,138.00  บาท         
    (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                              760,400.00  บาท 
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    (3) รายจ่ายจริง  จ านวน  30,414,813.76  บาท  ประกอบด้วย 
 งบกลาง           11,085,117.40  บาท 
 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจํา และค่าจ้างชั่วคราว)    8,748,073.00  บาท 
 งบดําเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)  4,653,563.36  บาท 
 งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)      4,058,880.00  บาท 
 งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น)                 -          บาท 
 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)       1,869,180.00  บาท 

    (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ     16,180,291.00  บาท 

    (5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่     3,904,000.00  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
อ าเภอ  พล   จังหวัด  ขอนแก่น 

     2.1 รายรับ 
 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2561  

ประมาณการ 
ปี 2562  

ประมาณการ 
ปี 2563 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

   

    หมวดภาษีอากร 
 

149,452.89 143,000.00 82,000.00 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
 

214,197.40 209,700.00 219,000.00 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 

237,373.38 260,000.00 260,000.00 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์
 

0.00 10,000.00 5,000.00 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 

92,200.00 194,500.00 129,500.00 

    หมวดรายได้จากทุน 
 

1,940.00 10,000.00 7,000.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 
 

695,163.67 827,200.00 702,500.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 
 

20,526,353.30 19,004,800.00 19,636,182.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

20,526,353.30 19,004,800.00 19,636,182.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

19,611,628.00 20,168,000.00 21,661,318.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

19,611,628.00 20,168,000.00 21,661,318.00 

รวม 40,833,144.97 40,000,000.00 42,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
อ าเภอ  พล    จังหวัด  ขอนแก่น 

 
   2.2 รายจ่าย 
 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2561 
ประมาณการ  

ปี 2562 
ประมาณการ  

ปี 2563 

จ่ายจากงบประมาณ 
 
 

   

    งบกลาง 
 
 

12,595,927.50 14,385,420.00 15,058,980.00 

    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน (ฝุายการเมือง) 
หมวดเงินเดือน (ฝุายประจํา) 
 
 

10,603,985.00 11,329,600.00 12,010,100.00 

    งบดําเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   
 
 

6,345,037.88 8,077,980.00 7,960,020.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 
 

3,129,640.00 4,165,400.00 4,814,900.00 

    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) 
 
 

0.00 20,000.00 20,000.00 

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 
 
 

2,236,203.48 2,021,600.00 2,136,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 
 

34,910,793.86 40,000,000.00 42,000,000.00 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร 
 
1. เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563                            42,000,000.00  บาท (1) 

2. งบประมาณรายจ่ายเงินเดือน  ประโยชน์ตอบแทนอื่น  และเงินค่าจ้าง  ตามรายการดังนี ้
 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
 

2.1 เงินเดือนพนักงาน 
 

7,431,880.00  

2.2 
 

เงินเพิ่มอ่ืนๆ 
 

396,000.00  

(1) เงนิค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงาน 
 

0  

(2) เงินประจาํตําแหนง่ 396,000.00 
 

 

2.3 เงินค่าจ้าง 1,375,500.00 
 

 

(1) เงินจ้างพนักงานจา้ง  
 

1,297,840.00  
 

(2) เงินค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 
 

77,660.00  

2.4 ค่าตอบแทนที่เป็นสวัสดิการ 
 

1,228,447.00  

(1) เงินจ่ายเบีย้กันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย/พื้นทีพ่ิเศษ  
 

0  

(2) เงินค่าเชา่บา้น 
 

190,000.00  

(3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการชว่ยเหลือบุตร/การศึกษาบุตร  122,700.00 
 

 
 

(4) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 0 
 

 

(5) เงินตอบแทนพิเศษอื่น เป็นกรณีพิเศษ  644,380.00 
 

 

(6) เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบาํนาญพนักงาน 
 

203,367.00  
 

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม 
 

65,000.00  

(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,000.00  

รวมค่าใช้จ่ายเงินเดือน เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้าง 10,431,827.00 (2) 
 

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  {(2)/(1)*100}  =                                   24.83 
 

 
% 



 

 

 
 
 
               

ส่วนที่ 2 
 

ข้อบัญญัติ 
เรื่อง 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
 

อ าเภอพล    จังหวัดขอนแก่น 
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  บันทึกหลกัการและเหตุผล     

ประกอบร่างข้อบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 

อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ด้าน ยอดรวม 
 

ด้านบริหารงานทั่วไป 
 

13,914,020.00 
    แผนงานบริหารทั่วไป 10,792,660.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,121,360.00 
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

10,992,000.00 
    แผนงานการศึกษา 5,425,290.00 
    แผนงานสาธารณสุข 1,519,960.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 897,410.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 2,594,340.00 
    แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 290,000.00 
    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 265,000.00 
 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

 

2,035,000.00 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,035,000.00 
    แผนงานการเกษตร 0 
    แผนงานการพาณิชย์ 0 
 

ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 
 

15,058,980.00 
    แผนงานงบกลาง 15,058,980.00 

 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 
 

 

42,000,000.00 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 

อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

          
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป 
งานบริหารงาน

คลัง 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 8,334,280 0 8,334,280 
    เงินเดือน (ฝุายการเมือง) 2,743,920 0 2,743,920 
    เงินเดือน (ฝุายประจํา) 5,590,360 0 5,590,360 
งบด าเนินงาน 2,087,380 290,000 2,377,380 
    ค่าตอบแทน 776,780 0 776,780 
    ค่าใช้สอย 785,600 155,000 940,600 
    ค่าวัสดุ 240,000 135,000 375,000 
    ค่าสาธารณูปโภค 285,000 0 285,000 
งบลงทุน 8,000 37,000 45,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 8,000 37,000 45,000 
งบรายจ่ายอ่ืน 20,000 0 20,000 
    รายจ่ายอื่น 20,000 0 20,000 
งบเงินอุดหนุน 16,000 0 16,000 
    เงินอุดหนุน 16,000 0 16,000 
                                            รวม 10,465,660 327,000 10,792,660 
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      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

    
งาน 

  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความ

สงบภายใน 

งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 236,640 0 236,640 
    เงินเดือน (ฝุายประจํา) 236,640 0 236,640 
งบด าเนินงาน 29,720 285,000 314,720 
    ค่าตอบแทน 29,720 30,000 59,720 
    ค่าใช้สอย 0 235,000 235,000 
    ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000 
งบลงทุน 0 2,500,000 2,500,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 2,500,000 2,500,000 
งบเงินอุดหนุน 0 70,000 70,000 
    เงินอุดหนุน 0 70,000 70,000 
                                             รวม 266,360 2,855,000 3,121,360 

 

      แผนงานการศึกษา 

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
การศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 1,193,440 0 1,193,440 
    เงินเดือน (ฝุายประจํา) 1,193,440 0 1,193,440 
งบด าเนินงาน 258,670 2,237,780 2,496,450 
    ค่าตอบแทน 96,670 0 96,670 
    ค่าใช้สอย 60,000 1,270,580 1,330,580 
    ค่าวัสดุ 102,000 967,200 1,069,200 
งบลงทุน 225,400 0 225,400 
    ค่าครุภัณฑ์ 205,400 0 205,400 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 20,000 0 20,000 
งบเงินอุดหนุน 0 1,510,000 1,510,000 
    เงินอุดหนุน 0 1,510,000 1,510,000 
                                             รวม 1,677,510 3,747,780 5,425,290 
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     แผนงานสาธารณสุข 

    
      งาน 

  
งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

งานบริการ
สาธารณสุขและ
งานสาธารณสุข

อ่ืน 

รวม งบ 
    
      

        
งบบุคลากร 336,360 0 336,360 
    เงินเดือน (ฝุายประจํา) 336,360 0 336,360 
งบด าเนินงาน 0 935,600 935,600 
    ค่าตอบแทน 0 144,000 144,000 
    ค่าใช้สอย 0 731,600 731,600 
    ค่าวัสดุ 0 60,000 60,000 
งบลงทุน 0 28,000 28,000 
    ค่าครุภัณฑ์ 0 28,000 28,000 
งบเงินอุดหนุน 0 220,000 220,000 
    เงินอุดหนุน 0 220,000 220,000 
                                             รวม 336,360 1,183,600 1,519,960 

 

        แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

                      
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ 

งานสวัสดิการ
สังคมและสังคม

สงเคราะห ์
รวม งบ 

    
      

        
งบบุคลากร 606,840 0 606,840 
    เงินเดือน (ฝุายประจํา) 606,840 0 606,840 
งบด าเนินงาน 50,570 220,000 270,570 
    ค่าตอบแทน 50,570 0 50,570 
    ค่าใช้สอย 0 220,000 220,000 
งบเงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 
    เงินอุดหนุน 0 20,000 20,000 
                                             รวม 657,410 240,000 897,410 
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          แผนงานเคหะและชุมชน 

    
 งาน 

  งานบริหาร
ทั่วไป

เกี่ยวกับ
เคหะและ
ชุมชน 

งานไฟฟ้า
ถนน 

งานก าจัดขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

รวม งบ 
    
      

        

งบบุคลากร 1,302,540 0 0 1,302,540 
    เงินเดือน (ฝุายประจํา) 1,302,540 0 0 1,302,540 
งบด าเนินงาน 620,300 0 360,000 980,300 
    ค่าตอบแทน 240,300 0 0 240,300 
    ค่าใช้สอย 170,000 0 360,000 530,000 
    ค่าวัสดุ 210,000 0 0 210,000 
งบลงทุน 11,500 0 0 11,500 
    ค่าครุภัณฑ์ 11,500 0 0 11,500 
งบเงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000 
    เงินอุดหนุน 0 300,000 0 300,000 
                                            รวม 1,934,340 300,000 360,000 2,594,340 

 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

                                               
งาน 

  

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ 
    
      

        

งบด าเนินงาน 290,000 290,000 
    ค่าใช้สอย 290,000 290,000 
                                         รวม 290,000 290,000 
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       แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 

        แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

         แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

    
งาน 

  

งานกีฬาและ
นันทนาการ 

งานศาสนา
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม งบ 
    
      

        

งบด าเนินงาน 165,000 100,000 265,000 
    ค่าใช้สอย 165,000 100,000 265,000 
                                            รวม 165,000 100,000 265,000 

    
งาน 

  
งานก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

รวม งบ 
    
      

        

งบด าเนินงาน 30,000 30,000 
    ค่าใช้สอย 30,000 30,000 
งบลงทุน 2,005,000 2,005,000 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,005,000 2,005,000 
                                             รวม 2,035,000 2,035,000 

    
งาน 

  

งบกลาง รวม งบ 
    
      

        

งบกลาง 15,058,980 15,058,980 
    งบกลาง 15,058,980 15,058,980 
                                             รวม 15,058,980 15,058,980 
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ข้อบญัญัต ิ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่   
อ าเภอ  พล  จังหวัด  ขอนแก่น 

 

 โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546  มาตรา 
87  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่  และโดยอนุมัติของนายอําเภอ
พล  
          ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ.  2563   จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   หมวดภาษีจัดสรร    
และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น    42,000,000.00  บาท  โดยแยกรายละเอียด 
ตามแผนงานได้ดังนี้ 
 ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 13,914,020.00 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 10,792,660.00 
    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3,121,360.00 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 10,992,000.00 
    แผนงานการศึกษา 5,425,290.00 
    แผนงานสาธารณสุข 1,519,960.00 
    แผนงานสังคมสงเคราะห์ 897,410.00 
    แผนงานเคหะและชุมชน 2,594,340.00 
    แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 290,000.00 
    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 265,000.00 
ด้านการเศรษฐกิจ                                                         2,035,000.00 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,035,000.00 
    แผนงานการเกษตร 0 
    แผนงานการพาณิชย์ 0 
ด้านการด าเนนิงานอ่ืน 15,058,980.00 
    งบกลาง 15,058,980.00 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 42,000,000.00 
 

 
 
 
 

70 
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          ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  
 

งบ ยอดรวม 
รวมรายจ่าย 0 

 
 ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ   ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล 

          ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้ 
    
                         ประกาศ ณ วันที่....................................................... .......  
 
 
 
       (ลงนาม) ……………………………………… 
        (นายวิชาญ         มหาราช) 
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่   
 
  อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
 
(ลงนาม) ……………………………………..… 
 (………….…………………………….) 
                   นายอําเภอพล   



 

 

วันที่พิมพ์ : 24/8/2562  09:51:31 
         

14 
 รายงานประมาณการรายรับ 

  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
  อ าเภอ พล  จังหวัดขอนแก่น 

 
  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

หมวดภาษีอากร               
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 60,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 62,310.00 67,087.00 63,600.83 60,000.00 
98.3

3 
% 1,000.00 

     ภาษีบํารุงท้องที่ 74,207.31 73,544.26 77,690.06 74,000.00 -98.65 % 1,000.00 
     ภาษีปูาย 9,684.00 10,610.00 8,162.00 9,000.00 122.22 % 20,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 146,201.31 51,241.26 149,452.89 143,000.00     82,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต               
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,668.40 1,513.20 2,638.40 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 1,330.00 6,783.00 4,230.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 153,100.00 154,680.00 155,870.00 153,000.00 1.31 % 155,000.00 
     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่
จําหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 

0.00 0.00 100.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 240.00 530.00 910.0 200.00 150.00 % 500.00 
     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 50.00 120.00 120.00 200.00 0.00 % 200.00 
     ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 3,000.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 60162.00 184,073.00 23,729.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 
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  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 10,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.0 100.00 % 20,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

8,000.00 8,200.00 5,500.00 7,000.00 -42.86 % 4,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 400.00 30.00 200.00 300.00 0.00 % 300.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 720.00 1,000.00 900.00 2,000.00 -50.00 % 1,000.00 
     ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 1,020.00 10.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 236,690.40 367,259.20 14,197.40 209,700.00     219,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ดอกเบี้ย 261,163.47 269,574.15 236,725.38 250,000.00 0.00 % 250,000.00 
     รายได้จากทรัพย์สินอ่ืน ๆ 71,642.00 12,720.00 648.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 332,805.47 282,294.15 237,373.38 260,000.00     26,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               
     รายได้จากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -50.00 % 5,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 0.00 0.00 0.00 10,00.00     5,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด               
     ค่าจําหน่ายเศษของ 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
     เงินที่มีผู้อุทิศให้ 2,000.00 3,470.00 1,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

     ค่าขายแบบแปลน 12,300.00 15,000.00 0.00 50,000.00 -80.00 % 10,000.00 
     ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 144,500.00 148,250.00 91,200.00 140,000.00 -17.86 % 115,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 158,800.00 166,720.00 92,200.00 194,500.00     129,500.00 
หมวดรายได้จากทุน               
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 600.00 1,550.00 1,940.00 5,000.00 0.00 % 5,00.00 
     รายได้จากทุนอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -60.00 % 2,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 600.00 1,550.00 1,940.00 10,000.00     7,000.00 
หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 385,691.23 582,573.52 607,632.76 450,00000 22.22 % 550,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,900,129.64 8,350,961.44 9,208,906.96 8,302,800.00 3.99 % 8,634,182.00 
     ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,461,663.40 3,94,660.84 3,703,951.08 3,700,000.00 0.00 % 3,700,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 159,616.15 151,619.83 219,593.35 150,000.00 0.00 % 150,000.00 
     ภาษีสุรา 1,438,526.10 1,459,158.45 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

     ภาษีสรรพสามิต 3,094,281.54 3,516,400.14 5,601,265.61 5,000,000.00 8.00 % 5,400,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วย
ปุาไม้ 

2,050.00 0.00 2,050.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 47,027.13 63,187.15 49,732.21 50,000.00 0.00 % 50,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 247,402.05 214,751.48 150,586.33 250,000.00 0.00 % 250,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

1,075,821.00 970,274.00 982,635.00 1,100,000.00 -18.18 % 900,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 17,812,208.24 18,803,586.85 20,526,353.30 19,004,800.00     19,636,182.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป               
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 

6,671,016.00 18,840,997.00 19,611,628.00 20,168,000.00 7.40 % 21,661,318.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,671,016.00 18,840,997.00 19,611,628.00 20,168,000.00     21,661,318.00 
รวมทุกหมวด 25,358,321.42 38,613,648.46 40,833,144.97 40,000,000.00     42,000,000.00 
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          รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
อ าเภอ  พล  จังหวดั  ขอนแก่น 

 

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น    42,000,000    บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร                รวม       82,000   บาท 

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน                 จํานวน         1,000    บาท                        
ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเป็นภาษีท่ีดิน 

     และสิ่งปลูกสร้าง 

ภาษีบ ารุงท้องท่ี                           จํานวน         1,000    บาท                
ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว เนื่องจากเปลี่ยนแปลงเป็นภาษีท่ีดิน 

     และสิ่งปลูกสร้าง 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง       จํานวน       60,000    บาท  
     ประมาณการตั้งรับไว้  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้ (ตามพระราชบัญญัติภาษี 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562)                 

     ภาษีป้าย                                     จํานวน       20,000    บาท                
 ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว ตามทะเบียนผู้อยู่ในข่ายที่จะต้องชําระภาษี 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                   รวม     219,000   บาท 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                 จํานวน         2,000    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว             

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร             จํานวน         2,000    บาท                 
         ประมาณการตั้งรับไว้ตํ่ากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                จํานวน      155,000    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีทีล่่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว 

     ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร    จํานวน           500    บาท    
     หรือสะสมอาหาร                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                 จํานวน           500    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว 
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     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ                                                                  จํานวน           200    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว     

     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                                      จํานวน         3,000    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 
          /ว  3886  ลงวันที่  28  มิถุนายน  2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ 
          ประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      

     ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                จํานวน       30,000    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยประเมินจากจํานวนโครงการ 
          ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563                                 

     ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                               จํานวน       20,000    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว                                     

     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      จํานวน         4,000    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว                                                  

     ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                           จํานวน           300    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว                                         

    ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                         จํานวน         1,000    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว                                                                                                                                            

     ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                   จํานวน           500    บาท                                                         
         ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว                              

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                        รวม      260,000   บาท 

     ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                                            จํานวน      250,000    บาท 
           ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว                             

     รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                                            จํานวน       10,000    บาท 
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว                             

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                      รวม        5,000   บาท 

     รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                                                             จํานวน        5,000    บาท 
          ประมาณการตั้งรับไว้  ให้ครบทุกหมวดรายรับ (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
          ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา 
          งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      
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   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                  รวม     129,500   บาท 

     ค่าจ าหน่ายเศษของ                                                                       จํานวน         2,000    บาท    
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว   

     เงินที่มีผู้อุทิศให้                                                                             จํานวน         2,000    บาท    
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว                             

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร                                                          จํานวน           500    บาท    
         ประมาณการตั้งรับไว้  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้                             

     ค่าขายแบบแปลน                                                                    จํานวน       10,000    บาท 
         ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว          

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                จํานวน      115,000   บาท                             
         ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว  

หมวดรายได้จากทุน                                                        รวม         7,000   บาท   

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                               จํานวน         5,000   บาท  
         ประมาณการตั้งรับไว้  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้   

     รายได้จากทุนอ่ืน ๆ                                                                        จํานวน         2,000   บาท  
         ประมาณการตั้งรับไว้  เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บได้   

                       รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวดภาษีจัดสรร                                                                            รวม  19,636,182  บาท         

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                                            จํานวน      550,000  บาท     
         ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน          

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ                                         จํานวน    8,634,182  บาท     
         ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน          

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)                            จํานวน    3,700,000  บาท 
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว              

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                       จํานวน      150,000  บาท     
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว   

     ภาษีสรรพสามิต                                                                         จํานวน    5,400,000  บาท     
         ประมาณการตั้งรับไว้สูงกว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  เนื่องจากคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพ่ิมข้ึน    

     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                       จํานวน          2,000  บาท     
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว 
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   ค่าภาคหลวงแร่                                                                         จํานวน        50,000  บาท     
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว    

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                               จํานวน      250,000  บาท     
         ประมาณการตั้งรับไว้เท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน       จํานวน      900,000  บาท     
         ประมาณการตั้งรับไว้ต่ํากว่าปีที่ล่วงมาแล้ว  โดยอาศัยรายรับจริงในปีที่ล่วงมาแล้ว    

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                           รวม   21,661,318  บาท         

     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ            จ านวน  21,661,318  บาท   
     ถ่ายโอนเลือกท า  มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

         1.เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน   จํานวนเงิน   4,000,000  บาท   
           ประมาณการตั้งรับไว้ใกล้เคียงปีทีผ่่านมา โดยอาศัยยอดวงเงินที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 
           พ.ศ. 2562 
             2. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการสถานศึกษาสําหรับเด็กเล็ก 
             ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่  (จัดสรรเด็กปฐมวัย 
             3 - 5 ปี  ใช้ข้อมูลจํานวนเด็กเล็ก ณ วันที่  
             10  มิถุนายน  2562)  จํานวนเงิน  51,980  บาท 
              -ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ  200  บาทตอ่ปี             จํานวน  46 คน   เป็นเงิน   9,200  บาท     
               -ค่าอุปกรณก์ารเรียน อัตราคนละ  200  บาทต่อปี       จํานวน  46 คน   เป็นเงิน   9,200  บาท     
               -ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ  300  บาทต่อปี     จํานวน  46 คน  เป็นเงิน  13,800  บาท     
               -ค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน อัตราคนละ  430  บาทต่อปี  จํานวน  46 คน  เป็นเงิน  19,780  บาท     

         3. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  เด็กปฐมวัย      จํานวนเงิน    162,877   บาท   
            ประมาณการตั้งรับไว้ คนละ 7.37 บาท  ใช้ข้อมูล 10  มิถุนายน  2562  ดังนี้ 
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ที่  อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ  เด็กเล็ก  จํานวน 85 คน  
             จํานวน  260  วัน   

          4. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  เด็กปฐมวัย     จํานวนเงนิ    416,500  บาท   
            ประมาณการตั้งรับไว้  คนละ  20  บาท  ใช้ข้อมูล  10  มิถุนายน  2562 
         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)  ที่ อปท. จัดตั้งขึ้นเองและรับถ่ายโอนภารกิจ  เด็กเล็กจํานวน  85  คน   
             จํานวน  245  วัน   

          5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  เด็กประถมศึกษา   จํานวนเงิน   663,005   บาท   
            ประมาณการตั้งรับไว้ คนละ 7.37 บาท  ใช้ข้อมูล 10  มิถุนายน  2562  ดังนี้ 
         โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เด็กนักเรียน จํานวน 346  คน 
              จํานวน  260  วัน   
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             6. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  เด็กประถมศึกษา   จํานวนเงิน  1,384,000  บาท   
               ประมาณการตั้งรับไว้  คนละ  20  บาท  ใช้ข้อมูล  10  มิถุนายน  2562 
           โรงเรียนสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  จํานวน  200  วัน  
                 เด็กนักเรียน    จํานวน  346  คน                
                   7. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (รายหัว) 
                จํานวนเงิน  144,500  บาท 
                จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย  (อายุ 2 - 5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ขององค์การบริหาร 
                 ส่วนตําบลเพ็กใหญ่  เด็กเล็กจํานวน 85 คน  อัตราคนละ 1,700  บาทต่อปี  (ใช้ข้อมูลจํานวน 
                 เด็กเล็ก ณ วันที่  10  มิถุนายน  2562) 
                   8. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือนข้าราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                ขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่  จํานวน  2  อัตรา   จํานวนเงิน   506,880   บาท              
             9. เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร 
                สว่นตําบลเพ็กใหญ่  จํานวน  2  อัตรา ๆ ละ  10,000  บาท  จํานวนเงิน  20,000  บาท    
           10. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข 
                หมู่บ้าน/ชุมชนละ20,000  บาท  จํานวนเงิน  220,000  บาท 
           11. เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
                คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
                เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   
                จํานวน 1,066 ตัว ๆ ละ 6 บาท  (สํารวจ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 บาท/ตัว)  จํานวนเงิน 6,396 บาท 
           12. เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตาม  
                พระปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
                อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จํานวน  1,066  ตัว ๆ ละ 30 บาท  
                จํานวนเงิน  31,980  บาท 
           13. เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่าปุวยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น  จํานวน  2  คน  
                คนละ 6,000 บาท/เดือน     จํานวนเงิน  144,000  บาท  
           14. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
                (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)  จํานวน  303  คน   
                จํานวนเงิน   2,908,800  บาท   
                ใชฐ้านข้อมูลจํานวนคนพิการตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ   
                ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563    และข้อมูลจํานวนคนพิการที่ได้บันทึกในระบบ 
                สารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศ 
                บัญชีรายชื่อฯ      
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          15. เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
               (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์)  จํานวน  14  คน  
               จํานวนเงิน   84,000  บาท 
               ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้ปุวยเอดส์ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
               ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และข้อมูลจํานวนผู้ปุวยเอดส์ที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศ 
               การจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ   
        16. เงินอุดหนุนโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
             การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  จํานวน  1,376  คน  จํานวนเงิน   10,916,400  บาท 
              -ช่วงอายุ 60 - 69  ปี  จํานวน  753  คน ๆ ละ  600  บาทต่อเดือน  จํานวน  12  เดือน 
              -ช่วงอายุ 70 - 79  ปี  จํานวน  449  คน ๆ ละ  700  บาทต่อเดือน  จํานวน  12  เดือน 
              -ช่วงอายุ 80 - 89  ปี  จํานวน  152  คน ๆ ละ  800  บาทต่อเดือน  จํานวน  12  เดือน 
              -ช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป   จํานวน  22  คน ๆ ละ 1,000  บาทต่อเดือน  จํานวน  12  เดือน 
              ใช้ฐานข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจําปี 
              งบประมาณ  พ.ศ.  2563  และข้อมูลจํานวนผู้สูงอายุที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการ 
              ฐานขอ้มูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศบัญชีรายชื่อฯ     
              (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3886  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561  
              เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      

           
****************************** 
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รายงานประมาณการรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 

อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

แผนงานบริหารงานทั่วไป               
งานบริหารทั่วไป               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)               
    เงินเดือนนายก/รองนายก 511,908 514,080 514,080 514,080 0 % 514,080 

    
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 

41,950 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 41,950 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120 

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

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

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2,059,200 2,059,200 2,059,200 2,059,200 0 % 2,059,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,741,408 2,743,920 2,743,920 2,743,920     2,743,920 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 1,294,300 1,601,827 1,697,460 1,810,200 145.7 % 4,447,680 
    เงินประจําตําแหน่ง 121,800 167,435 168,000 168,000 35.71 % 228,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 571,340 572,760 585,360 600,440 28.15 % 769,480 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 45,660 40,740 40,400 51.49 % 61,200 
    เงินอ่ืนๆ 79,800 84,000 84,000 84,000 0 % 84,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,115,240 2,471,682 2,575,560 2,703,040     5,590,360 
รวมงบบุคลากร 4,856,648 5,215,602 5,319,480 5,446,960     8,334,280 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6,000 0 47,600 221,260 148.75 % 550,380 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 50 % 15,000 
    ค่าเช่าบ้าน 77,400 42,000 42,000 54,500 160.55 % 142,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 19,600 50,800 58,400 18.84 % 69,400 

รวมค่าตอบแทน 83,400 61,600 140,400 344,160     776,780 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 309,685 295,134 364,622 0 0 % 0 

    
 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการและทรัพย์สินภายในอาคารสํานักงาน 
อบต. 

0 0 0 75,600 0 % 75,600 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

  
        ค่าจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าบริเวณ อบต.  
        ตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะ ดูแลรักษาบ่อ 
        บําบัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 

0 0 0 90,000 0 % 90,000 

    
 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน    
 อบต. และให้บริการผู้มาติดต่องาน 

0 0 0 90,000 0 % 90,000 

    
 ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่ง  
 อย่างใด 

0 0 0 40,000 25 % 50,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,120 16,650 11,077 60,000 0 % 60,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

       ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง 0 0 0 37,500 326.67 % 160,000 

    
   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน 
   ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

254,884 214,352 131,746 225,000 -33.33 % 150,000 

    

   โครงการจัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ ์และ  
   ค่าใช้จ่ายในการอํานวยการของศูนย์ข้อมูล 
   ข่าวสารหรือการจ้างขององค์กรท้องถิ่น 
   ระดับอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2559 

16,000 0 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลให้แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง 

0 0 0 8,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. และบุคลากร 

0 0 9,200 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.และบุคลากร 

0 0 0 0 100 % 10,000 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
แก่ประชาชน 

0 0 0 14,000 -100 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 75,495.6 72,061.26 146,044.85 80,000 25 % 100,000 
รวมค่าใช้สอย 676,184.6 598,197.26 662,689.85 720,100     785,600 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสํานักงาน 56,296 125,652.7 86,238 150,000 -66.67 % 50,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 2,000 606 7,800 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 7,090 8,950 9,063 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 20,000 50 % 30,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 45,440 49,060 52,130 80,000 25 % 100,000 
    วัสดุการเกษตร 18,190 5,770 4,060 10,000 0 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,880 590 8,400 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าวัสดุ 132,896 190,628.7 167,691 310,000     240,000 
  ค่าสาธารณูปโภค               
    ค่าไฟฟูา 147,322.99 144,363.01 142,356.68 180,000 0 % 180,000 
    ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 15,368.13 29,315.13 27,481.56 40,000 0 % 40,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 3,238.6 3,165.41 2,890.92 5,000 0 % 5,000 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 4,361 3,989 3,675 5,000 0 % 5,000 
    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 51,401.56 49,200 49,200 55,000 0 % 55,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 221,692.28 230,032.55 225,604.16 285,000     285,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,114,172.88 1,080,458.51 1,196,385.01 1,659,260     2,087,380 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สํานักงาน               
      เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 65,000 0 0 0 0 % 0 
      เครื่องโทรสาร 15,000 0 0 0 0 % 0 

      
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 

0 46,000 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
18,000 บีทียู 

0 42,000 0 0 0 % 0 

      
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 6 สาย
นอก 16 สายใน พร้อมระบบตอบรับ
อัตโนมัติ 

69,000 0 0 0 0 % 0 

      ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 11,000 0 0 % 0 
      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 3,700 0 0 0 % 0 
      โต๊ะทํางาน 0 5,400 0 0 0 % 0 
      โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี 11,300 0 0 0 0 % 0 
      พัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว 0 4,950 0 0 0 % 0 
      พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว 3,100 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               
      ขาตั้งไมล์แบบตั้งโต๊ะ 0 0 0 700 -100 % 0 
      ขาตั้งไมล์แบบยืน 2 ตัว 0 0 0 2,000 -100 % 0 
      เครื่องเสียง 450W RMS 15" 8,000 0 0 0 0 % 0 
      ไมโครโฟน 8,500 0 0 0 0 % 0 
      ไมล์ลอยมือถือคู่ 0 0 0 4,600 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
      กล้องวงจรปิด 0 0 10,000 0 0 % 0 
      เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 23,900 0 0 0 0 % 0 
      ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 0 0 98,000 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว               

      
เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้แต่งพุ่มไม้ชนิดใช้
เครื่องยนต์ 

0 0 3,800 0 0 % 0 

      เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน 0 11,000 0 0 0 % 0 
      ถังต้มน้ําร้อนไฟฟูา 8,500 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สําหรับ
งานสํานักงาน 

0 0 29,660 16,000 -100 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน๊ตบุ๊ก  
สําหรับงานประมวลผล 

0 0 0 42,000 -100 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 

0 15,990 0 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

0 0 29,790 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 

0 7,700 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก  (ink tank 
printer) 

0 0 0 0 100 % 8,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 212,300 136,740 182,250 65,300     8,000 
รวมงบลงทุน 212,300 136,740 182,250 65,300     8,000 

  งบรายจ่ายอ่ืน               
  รายจ่ายอ่ืน               
    รายจ่ายอื่น               

      
ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา  วิจัย  
ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 20,000     20,000 
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 0 0 0 20,000     20,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 16,000 16,000 0 0 % 0 

    
   โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ   
   ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 16,000 0 % 16,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 79,500 0 0 % 0 
รวมเงินอุดหนุน 0 16,000 95,500 16,000     16,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 16,000 95,500 16,000     16,000 
รวมงานบริหารทั่วไป 6,183,120.88 6,448,800.51 6,793,615.01 7,207,520     10,465,660 

งานบริหารงานคลัง               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 1,695,537 1,751,820 1,779,884 1,893,880 -100 % 0 
    เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 59,280 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 130,260 125,756 135,960 141,480 -100 % 0 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 24,000 23,032 23,460 18,660 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,891,797 1,942,608 1,981,304 2,113,300     0 
รวมงบบุคลากร 1,891,797 1,942,608 1,981,304 2,113,300     0 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 8,000 1,900 180,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -100 % 0 
    ค่าเช่าบ้าน 64,200 65,900 66,000 70,000 -100 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 3,404 4,598 4,200 10,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 67,604 78,498 72,100 270,000     0 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,728 4,800 0 0 0 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่าง
หนึ่งอย่างใด 

0 0 0 3,000 233.33 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

45,762 56,400 86,500 140,000 -28.57 % 100,000 

      
โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

0 0 0 32,000 25 % 40,000 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 16,500 15,600 11,550 17,000 -70.59 % 5,000 
รวมค่าใช้สอย 63,990 76,800 98,050 192,000     155,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสํานักงาน 41,112 43,091.05 30,635 50,000 20 % 60,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 3,770 0 1,895 0 100 % 5,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 290 3,490 5,000 700 % 40,000 
    วัสดุอื่น 15,400 29,920 26,840 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าวัสดุ 60,282 73,301.05 62,860 85,000     135,000 
รวมงบด าเนินงาน 191,876 228,599.05 233,010 547,000     290,000 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สํานักงาน               
      ตู้เหล็ก 2 บาน 0 0 27,500 0 0 % 0 
      ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 0 0 15,800 15,800 -100 % 0 
      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 12,000 0 0 0 0 % 0 
      โต๊ะไม้เสริมข้างเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 7,000 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 

0 0 0 30,000 0 % 30,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 12,000 0 43,300 45,800     37,000 
รวมงบลงทุน 12,000 0 43,300 45,800     37,000 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,095,673 2,171,207.05 2,257,614 2,706,100     327,000 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,278,793.88 8,620,007.56 9,051,229.01 9,913,620     10,792,660 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 236,640 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 0     236,640 
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0     236,640 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 19,720 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000 
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0     29,720 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     29,720 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0     266,360 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 196,080 201,660 212,700 225,480 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 196,080 201,660 212,700 225,480     0 
รวมงบบุคลากร 196,080 201,660 212,700 225,480     0 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 50,600 88,790 -66.21 % 30,000 

    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 25,200 -100 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 7,200 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 50,600 121,190     30,000 
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 1,800 8,440 20,000 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ 

0 88,650 0 10,000 -50 % 5,000 

      
โครงการตั้งจุดตรวจระดับตําบลช่วง
เทศกาลเพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร       

60,624.53 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 3,650 0 0 % 0 

      
โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุกรณีฉุกเฉิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 0 15,000 0 % 15,000 

      โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 0 77,688.5 11,506.33 30,000 0 % 30,000 

      
โครงการปูองกันอุบัติเหตุอุบัติภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 0 0 100 % 5,000 

      
โครงการฝึกอบรม อปพร.(หลักสูตร
จัดตั้ง) อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 0 0 100 % 104,000 

      
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. อบต.
เพ็กใหญ่ 

214,167.4 0 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการพัฒนาศกัยภาพด้านการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
ปรองดองสมานฉันท์ระดับ อบต. 

0 0 0 10,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมเด็กนักเรียนต้นกล้าต้าน
ยาเสพติด 

0 0 0 35,700 0.84 % 36,000 

      
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้นกล้า
ยาเสพติด 

0 0 20,150 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ อป
พร. อบต.เพ็กใหญ่ 

0 30,750 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่เด็ก
นักเรียนในเขตพ้ืนที่ตําบลเพ็กใหญ่ 

0 0 30,000 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 274,791.93 198,888.5 73,746.33 120,700     235,000 
  ค่าวัสดุ               
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0     20,000 
รวมงบด าเนินงาน 274,791.93 198,888.5 124,346.33 241,890     285,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สํานักงาน               
      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 3,700 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
      รถบรรทุกน้ํา 0 0 0 0 100 % 2,500,000 
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง               
      เลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 11,600 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 3,700 0 11,600     2,500,000 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               
      โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ํา 72,000 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 72,000 0 0 0     0 
รวมงบลงทุน 72,000 3,700 0 11,600     2,500,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 70,000 100,000 50,000 0 0 % 0 

      
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนการดําเนินงานรัฐพิธี 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอําเภอพล 

0 0 0 20,000 100 % 40,000 

    เงินอุดหนุนเอกชน 77,000 50,000 55,000 0 0 % 0 

      
โครงการจัดเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยในชุมชน 

0 0 0 55,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 147,000 150,000 105,000 105,000     70,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 147,000 150,000 105,000 105,000     70,000 

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 689,871.93 554,248.5 442,046.33 583,970     2,855,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 689,871.93 554,248.5 442,046.33 583,970     3,121,360 

แผนงานการศึกษา               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 536,435 1,010,072 443,171 525,000 111.32 % 1,109,440 
    เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    เงินวิทยฐานะ 0 0 0 0 100 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 929 108,000 0 0 0 % 0 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 12,000 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 579,364 1,172,072 485,171 567,000     1,193,440 
รวมงบบุคลากร 579,364 1,172,072 485,171 567,000     1,193,440 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 9,000 103,440 -11.38 % 91,670 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000 
    ค่าเช่าบ้าน 33,000 36,000 13,800 36,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 33,000 36,000 22,800 149,440     96,670 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 231,989 243,950 0 0 0 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่าง
หนึ่งอย่างใด 

0 0 0 20,000 -50 % 10,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

34,098 77,570 38,460 80,000 -50 % 40,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 5,270 800 10,000 0 % 10,000 
รวมค่าใช้สอย 266,087 326,790 39,260 110,000     60,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสํานักงาน 29,610 31,308 16,436 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 4,990 0 0 10,000 -50 % 5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 27,660 13,740 19,700 40,000 -50 % 20,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 5,272 0 0 0 % 0 
    วัสดุการเกษตร 0 0 20,000 10,000 -50 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 9,150 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุการศึกษา 0 781 0 5,000 -100 % 0 
    วัสดุดนตรี 0 0 0 0 100 % 12,000 
    วัสดุอื่น 99,360 0 0 15,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 161,620 51,101 65,286 140,000     102,000 
รวมงบด าเนินงาน 460,707 413,891 127,346 399,440     258,670 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สํานักงาน               
      เก้าอ้ีทํางาน 4,360 0 0 0 0 % 0 

      
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  แบบ
ติดผนัง (ระบบ inverter) 

0 0 0 0 100 % 205,400 



 

 

         
           วันที่พิมพ์ : 24/8/2562  10:30:25                                                                                                                                                                     43 
 

 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 5,290 0 0 0 0 % 0 
      โต๊ะทํางาน 2,400 0 0 0 0 % 0 
      พัดลมปรับระดับ 0 8,940 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่               
      เครื่องเสียง 0 8,000 0 0 0 % 0 
      โทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV) 12,490 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
ประมวลผล 

0 0 19,990 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์ 27,590 0 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์ 7,600 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 59,730 16,940 19,990 0     205,400 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      
โครงการปรับปรุงระบบบ่อเกรอะบ่อซึม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 0     20,000 
รวมงบลงทุน 59,730 16,940 19,990 0     225,400 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 1,099,801 1,602,903 632,507 966,440     1,677,510 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0 0 473,400 530,280 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 108,000 108,000 -100 % 0 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 0 12,000 12,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 593,400 650,280     0 
รวมงบบุคลากร 0 0 593,400 650,280     0 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 342,000 0 0 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลเพ็กใหญ่ 

0 0 0 80,400 2.99 % 82,800 

      

ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Free wifi ) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลเพ็กใหญ่ 

0 0 0 25,000 -100 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 0 329,700 8.83 % 358,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 58,302 0 54,866 77,200 -9.33 % 70,000 
      โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 0 1,715 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความฉลาดทางสติปัญญาและอารมณ์
ของเด็กเล็ก  

2,400 1,800 1,800 0 0 % 0 

      
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

30,000 26,600 26,600 37,000 0 % 37,000 

      
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

442,400 506,200 622,200 677,260 3.21 % 698,980 

      โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน 0 0 0 13,000 0 % 13,000 
    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 13,700 20,000 -50 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 533,102 536,315 1,061,166 1,259,560     1,270,580 
  ค่าวัสดุ               
    ค่าอาหารเสริม (นม) 919,506.88 913,274.34 913,352.54 965,120 0.22 % 967,200 

รวมค่าวัสดุ 919,506.88 913,274.34 913,352.54 965,120     967,200 
รวมงบด าเนินงาน 1,452,608.88 1,449,589.34 1,974,518.54 2,224,680     2,237,780 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               

      
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด
หมึก (Inkjet) 

0 0 7,900 0 0 % 0 

    ครุภัณฑ์อ่ืน               
      ค่าจัดการเรียนการสอน 0 68,000 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 68,000 7,900 0     0 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               

    
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

      
โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 

161,200 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 161,200 0 0 0     0 
รวมงบลงทุน 161,200 68,000 7,900 0     0 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,482,000 1,504,780 1,478,560 0 0 % 0 

      
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตร
นารี สามัญ 

0 0 0 30,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ 4 กลุ่ม
สาระ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

0 0 0 57,600 -100 % 0 

      
โครงการจัดหาครูทดแทนครู
เกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านหนอง
สะแบงสามัคคี 

0 0 0 0 100 % 30,000 

      โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 0 0 0 1,476,000 0.27 % 1,480,000 
รวมเงินอุดหนุน 1,482,000 1,504,780 1,478,560 1,563,600     1,510,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,482,000 1,504,780 1,478,560 1,563,600     1,510,000 
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,095,808.88 3,022,369.34 4,054,378.54 4,438,560     3,747,780 

งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา 
ผู้ด้อยโอกาส                            

48,435 37,540 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมแกนนําเยาวชนวิทยากร
กระบวนการ 

0 26,623 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชน 

0 0 135,195 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนและศึกษาดูงาน 

0 0 0 60,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 48,435 64,163 135,195 60,000     0 
รวมงบด าเนินงาน 48,435 64,163 135,195 60,000     0 

รวมงานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 48,435 64,163 135,195 60,000     0 
รวมแผนงานการศึกษา 4,244,044.88 4,689,435.34 4,822,080.54 5,465,000     5,425,290 

แผนงานสาธารณสุข               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 336,360 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 0     336,360 
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0     336,360 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 0 0 0     336,360 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 281,780 291,000 311,580 336,360 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 281,780 291,000 311,580 336,360     0 
รวมงบบุคลากร 281,780 291,000 311,580 336,360     0 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 28,030 413.74 % 144,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 28,030     144,000 
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 429,000 462,000 481,800 0 0 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการกู้ชีพ ประจํา
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 0 525,600 0 % 525,600 

      
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยพยาบาล
วิชาชีพ 

0 0 0 60,000 -100 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานด้าน
สาธารณสุข 

0 0 0 0 100 % 96,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 16,130 600 20,000 0 % 20,000 

      
โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชใน
แหล่งน้ําสาธารณะ 

0 0 11,850 0 0 % 0 

      
โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึง
โรงพยาบาล 

9,800 10,585 3,125 30,000 -66.67 % 10,000 

      
โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

0 0 30,250 0 100 % 50,000 

      
โครงการรณรงค์ทําความสะอาด
หมู่บ้านเทิดพระเกียรติในวันสําคัญของ
ชาติ   

99,000 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

0 0 0 42,000 -100 % 0 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 47,949.6 36,251 28,785 30,000 0 % 30,000 
รวมค่าใช้สอย 585,749.6 524,966 556,410 707,600     731,600 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 46,520 44,550 47,360 60,000 0 % 60,000 

รวมค่าวัสดุ 46,520 44,550 47,360 60,000     60,000 
รวมงบด าเนินงาน 632,269.6 569,516 603,770 795,630     935,600 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง               
      รถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) 0 0 986,500 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ               
      เครื่องรับส่งวิทยุ 0 0 0 0 100 % 28,000 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 986,500 0     28,000 
รวมงบลงทุน 0 0 986,500 0     28,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนเอกชน 88,000 55,000 275,000 0 0 % 0 

      
โครงการของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ประจําหมู่บ้าน 

0 0 0 55,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

0 0 0 220,000 0 % 220,000 

รวมเงินอุดหนุน 88,000 55,000 275,000 275,000     220,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 88,000 55,000 275,000 275,000     220,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,002,049.6 915,516 2,176,850 1,406,990     1,183,600 
รวมแผนงานสาธารณสุข 1,002,049.6 915,516 2,176,850 1,406,990     1,519,960 

แผนงานสังคมสงเคราะห์               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 0 0 0 0 100 % 362,640 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 0 100 % 244,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0 0     606,840 
รวมงบบุคลากร 0 0 0 0     606,840 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0 100 % 50,570 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0     50,570 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 0     50,570 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 0 0 0 0     657,410 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 289,040 296,760 314,580 336,360 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 218,160 219,000 226,680 235,800 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 507,200 515,760 541,260 572,160     0 
รวมงบบุคลากร 507,200 515,760 541,260 572,160     0 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 47,680 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 47,680     0 
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

0 26,430 18,780 20,000 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในเขต
พ้ืนที่ตําบลเพ็กใหญ่ 

142,600 176,000 180,320 200,000 0 % 200,000 

รวมค่าใช้สอย 142,600 202,430 199,100 220,000     220,000 
รวมงบด าเนินงาน 142,600 202,430 199,100 267,680     220,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 45,000 45,000 45,000 0 0 % 0 

      
โครงการของศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ 
HIV อําเภอพล 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

      
โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ตามแผนการดําเนินงานของสามาชิก
เหล่ากาชาดอําเภอพล  

0 0 0 15,000 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์               

      
โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาด
อําเภอพล 

0 0 0 0 100 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 45,000 45,000 45,000 45,000     20,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 45,000 45,000     20,000 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 694,800 763,190 785,360 884,840     240,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 694,800 763,190 785,360 884,840     897,410 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

แผนงานเคหะและชุมชน               
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน               
  งบบุคลากร               
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)               
    เงินเดือนพนักงาน 743,135 769,380 824,820 883,800 6.26 % 939,120 
    เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 265,280 266,640 253,120 240,080 18.36 % 284,160 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 47,580 39,150 42,180 -11.66 % 37,260 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,098,415 1,125,600 1,159,090 1,208,060     1,302,540 
รวมงบบุคลากร 1,098,415 1,125,600 1,159,090 1,208,060     1,302,540 

  งบด าเนินงาน               
  ค่าตอบแทน               

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 44,600 259,000 -46.33 % 139,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 0 100 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 27,600 28,300 36,000 41,000 17.07 % 48,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 15,850 18,750 16,800 18,500 134.05 % 43,300 

รวมค่าตอบแทน 43,450 47,050 97,400 318,500     240,300 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 12,000 0 0 0 0 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกําจัดผักตบชวา
และวัชพืชในลําห้วยแหล่งน้ําสาธารณะ 

0 0 0 50,000 0 % 50,000 

      
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาดร่องระบาย
น้ํา และท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 1-11  
ตําบลเพ็กใหญ่ 

0 0 0 40,000 -100 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่าง
หนึ่งอย่างใด 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร 

59,624 44,230 99,810 80,000 0 % 80,000 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 433,000 1,243,400 4,100 20,000 0 % 20,000 
รวมค่าใช้สอย 504,624 1,287,630 103,910 210,000     170,000 

  ค่าวัสดุ               
    วัสดุสํานักงาน 39,615 30,021 5,400 40,000 0 % 40,000 
    วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 72,860 43,520 90,775 100,000 0 % 100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    วัสดุก่อสร้าง 16,045 9,280 5,830 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 0 0 9,000 -100 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 17,710 20,000 0 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 128,520 82,821 119,715 219,000     210,000 
รวมงบด าเนินงาน 676,594 1,417,501 321,025 747,500     620,300 

  งบลงทุน               
  ค่าครุภัณฑ ์               
    ครุภัณฑ์สํานักงาน               
      เก้าอ้ีทํางาน 0 0 0 0 100 % 4,500 
      โต๊ะไม้เสริมข้างสําหรับเก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 7,000 
    ครุภัณฑ์โรงงาน               

      
เครื่องตรวจสอบวิเคราะห์ (เครื่อง 
Core Drilling) 

0 0 0 22,000 -100 % 0 

    ครุภัณฑ์สํารวจ               
      เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ 0 0 8,700 0 0 % 0 
      เทปวัดระยะ 5,000 0 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค 19,900 0 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      เครื่องพิมพ์ 7,600 0 0 0 0 % 0 
รวมค่าครุภัณฑ์ 32,500 0 8,700 22,000     11,500 

รวมงบลงทุน 32,500 0 8,700 22,000     11,500 
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,807,509 2,543,101 1,488,815 1,977,560     1,934,340 

งานไฟฟ้าถนน               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 309,600 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 309,600 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 309,600 0     0 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 488,587.64 0 207,143.48 0 0 % 0 

      
ย้ายเสาไฟฟูาแรงสูงพร้อมหม้อแปลง
ไฟฟูา 

0 0 0 17,000 -100 % 0 

    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์               

      
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา  บ้านโคกสี   
หมู่ที่ 4 

0 0 0 0 100 % 150,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา  บ้านนาคสะดุ้ง  
หมู่ที่ 3 

0 0 0 0 100 % 150,000 

รวมเงินอุดหนุน 488,587.64 0 207,143.48 17,000     300,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 488,587.64 0 207,143.48 17,000     300,000 
รวมงานไฟฟ้าถนน 488,587.64 0 516,743.48 17,000     300,000 

งานสวนสาธารณะ               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทําการ 
อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 62,000 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 62,000 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 62,000 0     0 

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 62,000 0     0 
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 276,000 276,000 300,000 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ ขน กําจัดขยะ
มูลฝอย ภายในตําบลเพ็กใหญ่ 

0 0 0 300,000 0 % 300,000 

      
ค่าจ้างเหมาปรับเกรดและฝังกลบ
สถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

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

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน 16,380 13,564 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์
สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 

0 0 15,843 26,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการขยะและศึกษาดูงาน 

0 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่าใช้สอย 292,380 289,564 315,843 376,000     360,000 
รวมงบด าเนินงาน 292,380 289,564 315,843 376,000     360,000 

รวมงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 292,380 289,564 315,843 376,000     360,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 2,588,476.64 2,832,665 2,383,401.48 2,370,560     2,594,340 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน               
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการผู้สูงวัยยุคใหม่ จิตแจ่มใส 
ร่างกายแขง็แรง 

0 0 0 110,000 0 % 110,000 

      
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ 12,249 15,250 0 0 0 % 0 

      
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การเกษตรที่พ่ึงพาตนเอง 

0 0 0 113,800 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

20,130 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชน และการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล 

0 0 0 0 100 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทํา
แผนชุมชนและจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน  ตําบล       

17,498 0 15,944 0 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

0 0 0 110,000 0 % 110,000 

      โครงการสานสายใยรักคนพิการ 0 0 0 17,800 -100 % 0 

      
โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

0 0 0 0 100 % 20,000 

      โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี 33,431 56,411 99,400 0 100 % 20,000 

      
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคน
พิการ 

0 0 19,786 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนบุคลากรและศึกษาดูงาน           

298,666 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

0 0 0 21,000 -100 % 0 

      

โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน 

0 0 0 153,500 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      

โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานผู้นําชุมชนคณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างและศึกษาดูงาน 

0 333,904 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมและส่งเสริมบทบาทของ
ผู้สูงอายุ 

0 0 100,950 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมและส่งเสริมปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 18,100 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมและส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน และการจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่บ้าน ตําบล 

0 0 0 17,000 -100 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการค้า
มนุษย์ 

0 0 9,500 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 381,974 423,665 245,580 543,100     290,000 
รวมงบด าเนินงาน 381,974 423,665 245,580 543,100     290,000 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 381,974 423,665 245,580 543,100     290,000 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 381,974 423,665 245,580 543,100     290,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               
งานกีฬาและนันทนาการ               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน 
เยาวชน และประชาชน 

134,827 0 131,452 41,500 140.96 % 100,000 

      
โครงการพัฒนาสมรรถภาพการเล่นกีฬา
และการออกกําลังกาย 

19,905 49,964 49,775 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนา
ทักษะการเล่นกีฬาและการออกกําลังกาย 

0 0 0 65,000 0 % 65,000 

รวมค่าใช้สอย 154,732 49,964 181,227 106,500     165,000 
รวมงบด าเนินงาน 154,732 49,964 181,227 106,500     165,000 

  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 30,000 0 30,000 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000 0     0 

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 184,732 49,964 211,227 106,500     165,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก 0 0 0 0 100 % 100,000 

      
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
บวงสรวงเจ้าพ่อสิบกรี  เวียนเทียน 
วันวิสาขบูชา 

101,135 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 
สรงกู่เจ้าพ่อสิบกรี วันวิสาขบูชา 

0 0 229,137 240,000 -100 % 0 

      
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของผู้สูงอายุ                        

79,750 0 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน 

0 75,674 86,955 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการอบรมและส่งเสริมบทบาทของ
ผู้สูงอายุ 

0 101,800 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 180,885 177,474 316,092 240,000     100,000 
รวมงบด าเนินงาน 180,885 177,474 316,092 240,000     100,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 180,885 177,474 316,092 240,000     100,000 
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 365,617 227,438 527,319 346,500     265,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ               

      ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจา้งออกแบบงาน
ก่อสร้าง รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง 

0 0 0 0 100 % 30,000 

    ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 50,000 -100 % 0 
รวมค่าใช้สอย 0 0 0 50,000     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0 50,000     30,000 
  งบลงทุน               
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค               

      ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โคกกลาง หมู่ที่ 7 0 0 458,000 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ 3 

0 0 325,000 0 0 % 0 

      
ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ทําการ อบต.
เพ็กใหญ่ 

0 460,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เพ็กใหญ่ 

0 1,380,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้าน
เพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 

0 450,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
หนองสะแบง หมู่ที่ 6 

0 0 60,000 0 0 % 0 

      
ค่าขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ทุ่งแค หมู่ที่ 9 

0 342,000 0 0 0 % 0 

      
ค่าขยายถนนดินลงลูกรังบ้านโคกสี หมู่
ที่ 4 

0 0 135,000 0 0 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ํา คสล.
พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา 
หมู่ที่ 11 

0 0 175,000 0 0 % 0 

      
ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองสะแบง หมู่ 6 

0 45,000 0 0 0 % 0 



 

 

 
       วันที่พิมพ์ : 24/8/2562  10:30:25                                                                                                                                                                      68    
  

  

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 

0 0 0 254,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโคกสี หมู่ที่ 4 

0 0 0 113,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนาคสะดุ้ง หมู่ที่ 3 

0 0 0 452,000 -100 % 0 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5 บริเวณ
แยกทางหลวงชนบท หมายเลข ขก 
4076 

0 445,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กทางเข้าสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอย อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 0 467,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก บ้าน
ยานาง หมู่ที่ 2 

0 0 0 125,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างทางเดินคสล.เชื่อม
สํานักงาน อบต.เพ็กใหญ่พร้อมร่อง
ระบายน้ํา คสล. 

0 0 255,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 

0 0 0 392,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง 
หมู่ที่ 2 

0 0 0 471,000 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมปูายศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 428,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  
บ้านยานาง  หมู่ที่ 2 

0 0 0 0 100 % 432,000 

      
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 

0 0 0 363,000 -100 % 0 

      
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสระบัว หมู่ที่ 1 

0 0 0 453,000 -100 % 0 

      
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6 

0 0 0 329,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์  บ้านโคกสี หมู่ที่ 4 

0 0 0 125,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 

0 0 0 131,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา  
หมู่ที่ 11 

0 0 0 211,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

      
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
สํานักงาน อบต.เพ็กใหญ่ 

0 0 0 0 100 % 334,000 

      
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ อบต.เพ็กใหญ่ 
(สนามกีฬา) 

0 0 0 0 100 % 893,000 

      
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
โนนแต้ หมู่ที่ 10 

0 0 0 0 100 % 306,000 

      
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ําประปา
ผิวดินหมู่บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ 5 

0 0 0 94,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์
ที่ทําการ อบต.เพ็กใหญ่ (ข้างโรง 
เก็บท่อ) 

0 0 45,000 0 0 % 0 

      
โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 

0 179,000 0 0 0 % 0 

      
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า k) 

0 0 0 40,000 0 % 40,000 

    
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

              

      
โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานกู้ชีพ 
อบต.เพ็กใหญ่ 

45,000 0 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

              

      
ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้าง รับรอง
แบบแปลนงานก่อสร้าง 

0 0 0 30,000 -100 % 0 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 45,000 3,301,000 1,881,000 4,050,000     2,005,000 
รวมงบลงทุน 45,000 3,301,000 1,881,000 4,050,000     2,005,000 

รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 45,000 3,301,000 1,881,000 4,100,000     2,035,000 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 45,000 3,301,000 1,881,000 4,100,000     2,035,000 

แผนงานการเกษตร               
งานส่งเสริมการเกษตร               
  งบเงินอุดหนุน               
  เงินอุดหนุน               
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 0 0 0 0 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 0     0 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 20,000 0 0 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้               
  งบด าเนินงาน               
  ค่าใช้สอย               

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

              

      
โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

46,555 0 0 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 46,555 0 0 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 46,555 0 0 0     0 

รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 46,555 0 0 0     0 
รวมแผนงานการเกษตร 66,555 0 0 0     0 

แผนงานงบกลาง               
งบกลาง               
  งบกลาง               
  งบกลาง               
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 61,480 67,115 66,544 65,000 3.08 % 67,000 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 3,000 0 % 3,000 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 9,237,700 9,491,200 10,594,400 4.53 % 11,074,800 
    เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 2,476,000 2,515,200 2,928,000 9.18 % 3,196,800 
    เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 87,500 86,500 90,000 120,000 0 % 120,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ยอดต่าง 

(%) 
ปี 2563 

    สํารองจ่าย 198,749.4 232,602.2 110,003.5 256,720 -43.9 % 144,013 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน 130,000 130,000 130,000 0 0 % 0 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0 0 0 0 100 % 10,000 
      เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 0 50,000 0 % 50,000 

      
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น (สปสช.) 

0 0 0 130,000 15.38 % 150,000 

    เงินช่วยพิเศษ 0 0 0 40,000 0 % 40,000 

    
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

170,000 180,000 192,980 198,300 2.56 % 203,367 

รวมงบกลาง 647,729.4 12,409,917.2 12,595,927.5 14,385,420     15,058,980 
รวมแผนงานงบกลาง 647,729.4 12,409,917.2 12,595,927.5 14,385,420     15,058,980 

รวมทุกแผนงาน 19,004,912.33 34,737,082.6 34,910,793.86 40,000,000     42,000,000 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
อ าเภอ  พล   จังหวัด  ขอนแก่น 

  งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ 
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   รวม     10,792,660      บาท 

   งานบริหารงานทั่วไป                                       รวม   10,465,660   บาท 
        งบบุคลากร                             รวม     8,334,280   บาท   
         เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)                           รวม     2,743,920   บาท 
         เงินเดือนนายก/รองนายก                                 จ านวน        514,080   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล 
             แยกรายละเอียด ดังนี ้
             1.เงินเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ในอัตราเดือนละ    20,400.- บาท จํานวน  12 เดือน 
             2.เงินเดือน รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220.-บาท/คน จํานวน  2 คน จํานวน  12  เดือน  
             (หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักปลัด อาบต.) 
            -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
             รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล     
             รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
             ส่วนตําบล พ.ศ. 2554  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557    
   

       เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก                              จ านวน       42,120   บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งของนายก อบต.รองนายก อบต. แยกรายละเอียด ดังนี้ 
            1.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง นายก อบต. ในอัตราเดือนละ  1,750.-  บาท จํานวน  12  เดือน 
            2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 880.- บาท/คน จํานวน 2 คน   
              จํานวน 12 เดือน  
             (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
            -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
             รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
             รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
             ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557    
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก                              จ านวน         42,120   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษของนายก อบต. รองนายก อบต. แยกรายละเอียด ดังนี ้
          1.ค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. ในอัตราเดือนละ  1,750.-  บาท จํานวน   12  เดือน 
          2.ค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง รองนายก อบต.ในอัตราเดือนละ 880.-บาท/คน  
            จํานวน 2 คน จํานวน 12 เดือน  
          (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
           รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
           รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
           เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
           ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557    
      

      เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายก อบต.                             จ านวน         86,400   บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. แยกรายละเอียด ดังนี้ 
          1.ค่าตอบแทนเลขานุการ นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200.- บาท 
            จํานวน 12 เดือน     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
          -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
           รองนายกองค์การบรหิารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
           รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตําบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
           เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
           ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557    
         

       เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                        จ านวน      2,059,200   บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต.ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต.  
              เลขานุการสภา อบต.     แยกรายละเอียด ดังนี้ 
              1.ค่าตอบแทนของประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ  11,220.- บาท  
                จํานวน 12 เดือน 
              2.ค่าตอบแทนของรองประธานสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 9,180.-บาท  
                จํานวน 12 เดือน 
              3.ค่าตอบแทนของเลขานุการสภา อบต.จํานวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200.-บาท  
                จํานวน 12 เดือน 
              4.ค่าตอบแทนของสมาชิกสภา อบต.จํานวน 20 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200.-บาท 
                จํานวน 12 เดือน 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
                -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
                 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   
                 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
                 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   และเลขานุการสภาองค์การบริหาร 
                 ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557    
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     เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                         รวม      5,590,360   บาท            
         เงินเดือนพนักงาน                                          จ านวน    4,447,680   บาท 
    1..เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล   สํานักปลัด        จํานวน   1,913,280  บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจําปี  
                ตามตําแหน่งและอัตรา ตามท่ี ก.อบต. กําหนด  จํานวน  5  อัตรา  โดยคํานวณ 
                ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน โดยมีตําแหน่งและอัตราดังต่อไปนี้ 
                1.ปลัด อบต.                           จํานวน  1  อัตรา  
                2.รองปลัด อบต.                      จํานวน  1  อัตรา 
                3.หัวหน้าสํานักปลัด                  จํานวน  1  อัตรา 
                4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จํานวน  1  อัตรา 
                5.นักจัดงานทั่วไป                     จํานวน  1  อัตรา 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
              2.เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล    กองคลัง     จํานวน   2,534,400  บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้พนักงานส่วนตําบล พรอ้มท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน ประจําป ี
                จํานวน  8  อัตราตามตําแหน่งและอัตราตามท่ี ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ 
                ไม่เกิน  12  เดือน  โดยมีตําแหน่งและอัตราดังต่อไปนี้ 
                1. ผู้อํานวยการกองคลัง             จํานวน  1  อัตรา 
                2. หัวหน้าฝุายการเงิน                 จํานวน  1  อัตรา 
                3. นักวิชาการเงินและบัญชี        จํานวน  1  อัตรา 
                4. นักวิชาการพัสดุ          จํานวน  1  อัตรา 
                5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้                    จํานวน  1  อัตรา 
                6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี              จํานวน  1  อัตรา 
                7. เจ้าพนักงานพัสดุ                             จํานวน  2  อัตรา     
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง) 
                -หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.3/ว 652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559  
                -เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
                 อัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น 
                 (ฉบับท่ี 6) 
 

 เงินประจ าต าแหน่ง                                จ านวน        228,000   บาท 
       1.เงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล   สํานักปลัด อบต.   จํานวน 168,000 บาท 
                   เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้กับพนักงานส่วนตําบล ตามบัญช ี
                   อัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน 3 อัตรา  โดยคํานวณ 
                   ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน ตามตําแหน่งและอัตราดังต่อไปนี้  
                   1.ปลัด อบต.            จํานวน   1  อัตรา 
                   2.รองปลัด อบต.        จํานวน  1  อัตรา 
                   3.หัวหน้าสํานักปลดั    จํานวน  1  อัตรา 
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
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               2.เงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล   กองคลัง   จํานวน   60,000  บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้กับพนักงานส่วนตําบลตามบัญชี 
                  อัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  จํานวน 2 อัตรา   โดยคํานวณ 
                  ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  โดยมีตําแหน่งและอัตราดังต่อไปนี้ 
                 1. ผู้อํานวยการกองคลัง     จํานวน  1  อัตรา 
                 2. หัวหน้าฝุายการเงิน   จํานวน  1  อัตรา 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง) 
                - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
                  อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6) ประกาศ ณ วันท่ี 7 มีนาคม 2559 
 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                จ านวน        769,480   บาท 
        1..ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  สํานักปลัด อบต.   จํานวน   623,080   บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างจํานวน  4  อัตรา  ตามอัตราที่กําหนด 
                  โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน ตามตําแหน่งและอัตราดังต่อไปน้ี 
                 1) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จํานวน  1 อัตรา   
                 2) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                 จํานวน  1 อัตรา   
                 3) พนักงานขับรถยนต์                       จํานวน  1 อัตรา   
                 4) ภารโรง                                     จํานวน  1 อัตรา   
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
 

                2.ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (กองคลัง)    จํานวน   146,400   บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามอัตราที่กําหนด จํานวน  1 อัตรา   
                  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ ไม่เกิน 12 เดือน   
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง)       
 

          เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง                               จ านวน          61,200   บาท 
       1.เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  สํานักปลัด อบต.  จํานวน   48,180    บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพให้แกพ่นักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา  โดยคํานวณ 
                  ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามตําแหน่งและอัตราดังต่อไปน้ี 
                  1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ          จํานวน  1 อัตรา   
                  2) พนักงานขับรถยนต์                  จํานวน  1 อัตรา   
                  3) ภารโรง                    จํานวน  1 อัตรา   
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
               2.เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  กองคลัง  จํานวน   13,020   บาท 
                 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมการครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา  ตําแหน่ง 
                 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง) 
                -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
                 ของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนข้าราชการ  (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2558   
                -หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 1372 ลงวันที ่1 กรกฎาคม 2558 
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เงินอ่ืน ๆ                                                 จ านวน      84,000   บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนตําแหน่งของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล       
               (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                 -เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท., และ ก. อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28  
                  ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2548    
 

งบด าเนินงาน                                  รวม  2,087,380   บาท 
         ค่าตอบแทน                        รวม    776,780   บาท 
         ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      จ านวน   550,380   บาท 
 1. เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ   (เงินรางวัลประจ าปี)      จ านวน   380,380  บาท 
             1.1 เงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับ 
                  พนักงานส่วนท้องถิ่น  สํานักปลัด อบต. จํานวน   211,380  บาท 
                 เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ 
                 พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง ในหน่วยงานสํานักปลัด อบต.  เพื่อเป็นการ 
                 ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและเป็นขวัญ 
                 กําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล 
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
             1.2 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับพนักงาน 
                  ส่วนท้องถิ่นกองคลัง   จํานวน   169,000  บาท 
                  เพื่อจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  (เงินรางวัลประจําปี)  สําหรับ 
                  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ในหน่วยงานกองคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมการ 
                  ปรับปรุงประสทิธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ และเป็นขวัญกําลังใจ 
                 ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง) 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น 
                  กรณีพิเศษอันมลีักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น 
                  รายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4288 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2552 
                - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี  
                  29 พฤษภาคม 2557 
                - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 
                - หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558  
             2. ค่าใช้จ่ายการด าเนินการคัดเลือกของ อปท.   จ านวน  20,000  บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก ฯลฯ รวมท้ัง 
                  การสรรหา  และการเลือกสรรลูกจ้าง 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงาน    และลูกจ้างของ          
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และแก้ไขเพิ่มเติม   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
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             3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง  จ านวน   150,000   บาท 
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง และอนุกรรมการการเลือกตั้ง 
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561   
    

          ค่าตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ                                          จ านวน     15,000   บาท 
     1. คา่ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (สํานักปลัด อบต.)  จํานวน   10,000   บาท 
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
                 พนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึง่เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
                 ปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
              2. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (กองคลัง)   จํานวน   5,000  บาท 
                 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล  
                 พนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการซึง่เป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการ  
                 ปกติหรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง) 
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
                 ราชการขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559             

          ค่าเช่าบ้าน                                         จ านวน     142,000   บาท 
  1. ค่าเช่าบ้าน ของพนักงานส่วนตําบล สํานักปลัด อบต.  จํานวน  72,000  บาท 
                      เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
                      ของทางราชการ   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                     2. ค่าเช่าบ้าน  ของพนักงานส่วนตําบล กองคลัง  จํานวน  70,000  บาท 
                        เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิได้รับตามระเบียบ 
                        ของทางราชการ         (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง) 
                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
                       และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
             เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                     จ านวน     69,400   บาท 
  1. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (สํานักปลัด อบต.)   จํานวน  64,400 บาท 
                       เพื่อจา่ยเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ 
                       เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบของทางราชการ 
                      (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                     2. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  (กองคลัง)   จํานวน  5,000  บาท 
                       เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน 
                       ช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบของทางราชการ 
                      (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง) 
                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงาน 
                       ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
                      - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0422.3/ว 257 ลงวันท่ี 28 มิถนุายน 2559  
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 ค่าใช้สอย                            รวม   785,600   บาท 

          รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                         จ านวน   305,600   บาท 
                 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและทรัพย์สินภายใน        จ านวน    75,600   บาท 
              อาคารส านักงาน อบต. 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย  สถานที่ราชการและทรัพย์สิน 
                 ภายในอาคารสํานักงาน อบต.  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559           

        ค่าจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าบริเวณ อบต. ตัดต้นไม้ริมทางสาธารณะ                       จ านวน    90,000   บาท 

        ดูแลรักษาบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย                   
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลสนามหญ้าบริเวณ อบต.  ตัดต้นไม้ริมทางที่สาธารณะ  
                ดูแลรักษาบ่อบําบัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)   
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  

 

        ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน อบต. และให้บริการผู้มาติดต่องาน       จ านวน    90,000   บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน อบต. และให้บริการ 
               ผู้มาติดต่องาน        (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
               - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
               - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  
        ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าอย่างหนึ่งอย่างใด                                        จ านวน    50,000   บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น ค่าจ้างเหมา 
                จัดทําปูายประชาสัมพันธ์   จัดทําวารสาร แผ่นพับ ค่าเย็บ  หนังสือ เข้าปกหนังสือ  
                 ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซักฟอก  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง    
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
                - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  
 

      รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ                     รวม      60,000   บาท 
       1. ค่ารับรอง       จ านวน     20,000   บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์   
                    ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ 
                    และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจําเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการรับรอง   การต้อนรับบุคคล  
                    กลุ่มบุคคล  หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงานตรวจงาน   หรือเยี่ยมชมหรือ 
                    ทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง        
                   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
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                 2. ค่าเลี้ยงรับรอง   จ านวน   20,000   บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่มต่าง ๆ   เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ 
                    ค่าบริการอื่น ๆ  ซึ่งจําเป็นต้องจ่ายที่เก่ียวกับการเลี้ยงรับรองในการประชุม 
                    สภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตาม 
                    กฎหมายหรือตามระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือ 
                    การประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
                    หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน 
                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักงานปลัด อบต.) 
 

                3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ    จ านวน   20,000   บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันสําคัญของชาติ ศาสนาและ 
                    พระมหากษัตริย์ และงานรัฐพิธีต่างๆ เช่น วันปิยะมหาราช และวันสําคัญอ่ืน ๆ  
                    ค่าพานพุ่ม ค่าพวงมาลา   ค่าเครื่องสักการบูชา   ค่าพระบรมสาทิสลักษณ์  
                    ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมร่วมงาน ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
                    ที่จําเป็นอื่นที่อยู่ในประเภทนี้     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)         
   

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ            รวม    320,000    บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้ง                                                   จ านวน    160,000    บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่    
                   ตามท่ีคณะกรรมการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทน 
                   ตําแหน่งที่ว่าง  และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง  ให้เลือกตั้งใหม่)   
                   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561   

 
 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร      จ านวน   150,000   บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทางใน 
                   ประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีความจําเป็น 
                   ต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรมสัมมนา   
                   หรือสอบคัดเลือกและมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด   ตลอดจน  
                   ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ 
                    ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ 
                    ท้องถิ่น พ.ศ. 2555  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559     
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              โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.และบุคลากร    จ านวน    10,000   บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร  
                  สมาชิกสภา อบต. และบุคลากร  เช่น  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  
                  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าปูาย ค่าวัสดุเครื่องเขียน      
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
               - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ 
                  ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561-2565   หน้า 11   
                  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ     
                - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (16)    
 
 

          ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                    จ านวน      100,000   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ  เช่น 
                 ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  วัสดุต่าง ๆหรือรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้   เพ่ือให้ 
                สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)  
 
 

ค่าวัสดุ                                      รวม    240,000   บาท 

 วัสดุส านักงาน                              จ านวน      50,000   บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน เช่น  
                 กระดาษ หมึก   ดินสอปากกา ไม้บรรทัด  แฟูม โต๊ะ เก้าอ้ี น้ําดื่ม  และอ่ืนๆ  
                 ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ   และหมายถึงรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย 
                 สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  
                 หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง      
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248   
                 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
                -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
                -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
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          วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                               จ านวน      10,000   บาท 
                เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น  ลําโพง ไมโครโฟน  ปลั๊กไฟฟูา  
                และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี 
                ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน   
                สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  และรายจ่ายอ่ืน 
               ที่เก่ียวข้อง  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
               -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
                ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
 

          วัสดุงานบ้านงานครัว                               จ านวน      10,000   บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปู โต๊ะ  
                ถ้วยชาม แก้วน้ํา  จานรอง  กระจกเงา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  ฯลฯ   และ 
                หมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร 
                หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ 
                ไปในระยะเวลาอันสั้น และรายจ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง     
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
                 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
                -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
                -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

       วัสดุยานพาหนะและขนส่ง                                    จ านวน         30,000   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่   ยางนอก  
              ยางในสายไมล์ เพลา  หัวเทียน  กระจกมองข้างรถยนต์  หม้อน้ํารถยนต์  
              เบาะรถยนต์  และอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง ฯลฯ และหมายถึงรายจ่ายเพ่ือให้ได้มา 
              ซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
              ไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น   
               และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
              -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
               ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
              -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
              -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
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        วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                           จ านวน       100,000    บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ํามันดีเซล  น้ํามันก๊าด  
              น้ํามันเบนซิน น้ํามันเตาน้ํามันเครื่อง และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ และหมายถึง 
              รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ 
              มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
              อันสั้น  และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
             -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
              ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
 

       วัสดุการเกษตร                                    จ านวน         10,000    บาท 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร  เช่น  กระถางต้นไม้  พันธุ์พืช ปุ๋ย    
               จอบเสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ และหมายถึง 
               รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ 
               ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ 
               ไปในระยะเวลาอันสั้นและรายจ่ายอื่นที่เก่ียวข้อง    
              (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
              -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
               ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
              -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
 
. 

        วัสดุคอมพิวเตอร์                                          จ านวน    20,000    บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เช่น หมึกพิมพ์   
             สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  เทปบันทึกแผ่นวงจร  
             อิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip)  เมาส์  คีย์บอร์ดอุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับ 
             เครื่องคอมพิวเตอร์และรายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย  
             หรือต่อชุดไม่เกิน 20,000  บาท ฯลฯ และรายจ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
             (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
             -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248   
              ลงวันที ่27 มิถุนายน 2559   
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
            -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561    
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        วัสดุอื่น ๆ                                จ านวน    10,000    บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่ายและ 
             วัสดุอื่นที่จําเป็นต้องใช้ในกิจการประปา เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟูา ถังขยะ ฯลฯ  
             และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือ 
             ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะ 
             เวลาอันสั้น และรายจ่ายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
            (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
              -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
               ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
              -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
              -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
 
 

          ค่าสาธารณูปโภค                                          รวม     285,000    บาท 
 ค่าไฟฟ้า                                                                                   จ านวน     180,000    บาท 
                     เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟูาของสํานักงาน และสถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแลของ  อบต.   
               รวมถึงคา่ใช้จ่ายท่ีต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษ ีเป็นต้น 
               (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
              -หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217 
                ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
              -หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846  
               ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 
              -หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1529 
               ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560  
 

        ค่าน้ าประปา                                                                              จ านวน       40,000   บาท 
             เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ําประปาที่ใช้ในสํานักงาน   และสถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแล 
             ของ อบต. รวมถึงคา่ใช้จ่ายท่ีต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ  ค่าภาษ ี เป็นต้น 
             (หน่วยงานที่รบัผิดชอบ   ส านักปลัด อบต.) 
             -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  
              ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
             -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 
              ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 
             -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1529  
              ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560  
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       ค่าบริการโทรศัพท์                                                                   จ านวน       5,000    บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อราชการ รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระ 
            พร้อมกัน เช่น  ค่าเช่าเครื่องค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบํารุงรักษาสาย   
            ค่าภาษ ี เป็นต้น   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
           -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 2217  
            ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 
           -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1846 
            ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 
           -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.8/ว 1529  
            ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560  
 

       ค่าบริการไปรษณีย์                                                                             จ านวน       5,000    บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์โทรเลข  เช่น  ค่าฝากส่งไปรษณีย์  โทรเลข   
            ค่าไปรษณีย ์ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์อากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
            ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ 
            อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
           -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  
              ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
             -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 
              ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 
             -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1529  
              ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560  
       ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม                                                                จ านวน       55,000    บาท     
                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น  โทรภาพ  หรือ  
              โทรสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายในการบริการอินเตอร์เน็ต  
              และค่าสื่อสารอ่ืน ๆ ฯลฯ รวมถึงค่าใช้จ่าย  เพ่ือให้ได้รับบริการและ 
              ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน  เช่น  ค่าบริการ  ค่าภาษี  เป็นต้น  
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่/ปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.เพ็กใหญ่  และ 
              ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง     
             (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)                  
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
             -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
             -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 2217  
               ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 
              -หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1846 
               ลงวันท่ี 12 กันยายน 2560 
              -หนังสือกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 1529  
               ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560  
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     งบลงทุน                                                                                               รวม     8,000    บาท   
        ค่าครุภัณฑ์                                                                                        รวม     8,000    บาท 
        ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                            รวม     8,000    บาท 

            เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (ink tank printer) จ านวน   8,000   บาท 
                        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเครื่องพิมพ์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) Multifuntion  
                แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก  (ink tank printer) 
                 1.เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น printer,copier,scanner และ fax  
                   ภายในเครื่องเดียวกัน 
                 2.เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)  
                   จากโรงงานผู้ผลิต 
                 3.มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,211x1,211 dpi 
                 4.มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษขาวดําสําหรับกระดาษ a 4 ไม่น้อยกว่า 
                   27  หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
                 5.มีความเร็วในการพิมพ์กระดาษสีสําหรับกระดาษ a 4 ไม่น้อยกว่า  
                   15  หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
                 6.สามารถสแกนเอกสาร a 4 (ขาวดํา สี ได้) 
                 7.มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,211x611 (dpi) 
                 8.สามารถถ่ายเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
                 9.สามารถสําเนาเอกสารสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 99 สําเนา 
                   โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
                   ของกระทรวงดิจิตัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
                   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248  
                   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
                 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
                 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
                 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2565   หน้า  13    

งบรายจ่ายอ่ืน                                                                                            รวม     20,000    บาท       
      รายจ่ายอ่ืน                                                                                      จ านวน     20,000    บาท 
           รายจ่ายอ่ืน                                                                                    จ านวน     20,000    บาท 
              ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา  วิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ       จ านวน     20,000   บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัย  ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 
               ซึ่งมิใช่เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดิน หรือสิ่งก่อสร้างพัฒนาระบบต่าง ๆ           
               (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   ลงวันที่ 
                 9 ธันวาคม 2559 
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 งบเงินอุดหนุน                                                                                         รวม       16,000   บาท   
              เงินอุดหนุน                                                                              รวม        16,000   บาท 
                 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                        จ านวน       16,000   บาท 
                                อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตําบลหนองแวงนางเบ้า เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุน 
                      ในการดําเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร 
                      ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอําเภอ 
                      (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
                    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
                    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
                    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 5   
                      ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ      
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งานบริหารงานคลัง                                   รวม     327,000  บาท 

     งบด าเนินงาน                                                                                       รวม     290,000  บาท      
      ค่าใช้สอย                                                                                   รวม    155,000  บาท 
        รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                               จ านวน   10,000  บาท 
           ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าอย่างหนึ่งอย่างใด                                    จ านวน   10,000  บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด   เช่น  ค่าจ้างเหมา 
               จัดทําปูายประชาสัมพันธ์ จัดทําวารสาร แผ่นพบั ค่าเย็บ หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
               ค่าซักฟอกค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และรายจ่ายอื่นท่ีอยู่ในประเภทน้ี    
               (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง)    
      

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ             จ านวน   140,000  บาท 
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร          จ านวน  100,000  บาท 
                   เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง 
                ในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานส่วนตําบล   พนักงานจ้างท่ีมีความ 
                จําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือ   เข้ารับการอบรม 
                สัมมนาหรือสอบคัดเลือก  และมีสิทธิตามระเบียบท่ีทางราชการกําหนด ตลอดจน  
                ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง) 
               -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการ 
                ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557       
               -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ 
                ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559   
 

           โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                              จ านวน    40,000  บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน   
                   ทรัพย์สิน ค่าถา่ยเอกสาร และค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
                  หรือรายจ่ายอื่นท่ีอยู่ในประเภทนี้    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง) 
                  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2550 
                  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.3/ว 462   
                   ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2551 
                  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 67  ลงวันท่ี 9 มกราคา 2555 
                  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.3/ว 483  ลงวันท่ี 
                   19 กุมภาพันธ ์2561 
                  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 หน้า 238  ยุทธศาสตร์ 
                    ท่ี 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
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             ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                                              จ านวน      5,000  บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์  เช่น เครื่องพิมพ์ดีด  
                  เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ที่ชํารุดเสียหายให้อยู่ในสภาพดี 
                  สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให้สามารถ 
                  ใช้งานได้ตามปกติ    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง)  
                                                   
.           ค่าวัสดุ                                                               รวม   135,000   บาท 

             วัสดุส านักงาน                                                                          จ านวน    60,000   บาท 
                      เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษอัดสําเนา   
                  กระดาษพิมพ์ดดี   กระดาษแฟ็กซ ์ กระดาษคาร์บอน  ค่าน้ําดื่ม  สิ่งพิมพ์ที่ 
                  ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เป็นต้น  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง)                       
                  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 
                   ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559   
                  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19  มีนาคม 2561   
                  -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561    
  

            วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                 จ านวน    5,000   บาท 
                        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถังขยะ   
                 ผงซักฟอก แก้วนํ้า  น้ํายาล้างจาน   กระดาษชําระสําหรับห้องสุขา  
                 น้ํายาดับกลิ่น ฯลฯ    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง) 
                -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
                 ลงวันท่ี  27  มิถนุายน  2559   
                -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19  มีนาคม 2561   
                -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561        
 

           วัสดุคอมพิวเตอร์                                   จ านวน   40,000  บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ท่ีใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์สําหรับ 
                เครื่องคอมพิวเตอร์  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล  แผ่นวงจร 
                อิเลคทรอนิกส ์(Card memory Chip)  เมาส์   คีย์บอร์ด   อุปกรณ์ต่อพ่วง 
                สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์    และโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ท่ีม ี
                ราคาต่อหน่วยไม่เกิน  20,000 บาท ฯลฯ   
               (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองคลัง) 
               -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
                 ลงวันท่ี  27  มิถนุายน  2559   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19  มีนาคม 2561   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561      
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 วัสดุอื่น ๆ                             จ านวน       30,000   บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอื่น ๆ ท่ีไม่เข้าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ่าย   
                และวัสดุอื่นท่ีจําเป็นต้องใช้ในกิจการประปา เช่น มิเตอร์น้ํา มิเตอร์ไฟฟูา   
               ถังขยะ  ฯลฯ   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง) 
                -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
                 ลงวันท่ี  27  มิถนุายน  2559   
                -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19  มีนาคม 2561   
                -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561   
 
  งบลงทุน                                                                                            รวม        37,000   บาท   
        ค่าครุภัณฑ์                                                                                    รวม        37,000   บาท 
           ครุภัณฑ์ส านักงาน                                                                         รวม         7,000   บาท 
               โต๊ะไม้เสริมข้างเก็บเอกสาร                                              จ านวน       7,000   บาท  
                        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไม้เสริมข้างเก็บเอกสาร ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  
                   100 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร    
                   เนื่องจากไม่มีกาํหนดใน ราคามาตรฐานครุภณัฑ์โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
                   (หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กองคลัง) 
                  -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   
                   ลงวันท่ี  27  มิถุนายน  2559  
 

           ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                                                   รวม         30,000   บาท 
               เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2              จ านวน       30,000   บาท 
                   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2    
                   (จอภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ 
                   ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง 
                   ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

                คุณลักษณะพื้นฐาน 
                - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core)  จํานวน   
                  1 หน่วย  มีหน่วย  ความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
                  มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz 
                - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ 
                  ดีกว่า  ดังนี้ 
                  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาด 
                      ไม่น้อยกว่า   2 GB หรือ 
                  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
                      แบบ  Graphics  Processing Unit   ท่ีสามารถใช้หน่วยความจําหลัก 
                      ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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                  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจํา 
                     หลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
                - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
                - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ 
                  ไม่น้อยกว่า  2 TB  หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
                  240 GB จํานวน 1 หน่วย 
                - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
                - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T   
                  หรือดีกว่า  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
                - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
                - มีแปูนพิมพ์และเมาส์ 
                - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ม ีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และ 
                 มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  จํานวน 1 หน่วย 
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง อบต.) 
                -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 
                  27 มิถุนายน 2559   
                -เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562   
                 ประกาศ  ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562    
                -ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 15   
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน   รวม    3,121,360   บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน                            รวม      266,360   บาท 

     งบบุคลากร                        รวม      236,640   บาท 
         เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                               รวม      236,640   บาท            
         เงินเดือนพนักงาน                                              จ านวน      236,640   บาท 
    เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน 
             ประจําป ี  ตามตําแหน่งและอัตราตามท่ี ก.อบต. กําหนด จํานวน  1  อัตรา   
             โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ ไม่เกิน  12  เดือน   
             - จพง.ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน  1 อัตรา   
            (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
            -หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.3/ว 652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559               
            - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐาน 
              ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  
              และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6)     
 

 

 งบด าเนินงาน                               รวม         29,720   บาท          
ค่าตอบแทน                               รวม         29,720   บาท 
          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     จ านวน     19,720   บาท 
               1.เงินประโยชนต์อบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)  จํานวน    19,720    บาท 
                  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัลประจําปี 
                  (โบนัส) ประจําป ี พ.ศ. 2563 สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  
                  เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 
                 ราชการและเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอื่น 
                  เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
                  ให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 
                - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4288 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2552 
                - หนังสอืกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859  ลงวันท่ี  
                  29 พฤษภาคม 2557 
                - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 
                - หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวนัท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558  
 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                        จ านวน        10,000   บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลซึ่งมีสิทธิ 
                เบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบของทางราชการ  
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
                  พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2549 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย                                     รวม    2,855,000   บาท 
   งบด าเนินงาน                                  รวม      285,000   บาท                     
     ค่าตอบแทน                                 รวม        30,000   บาท 
          ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       จ านวน    30,000   บาท 
              1.ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อปพร. อบต.เพ็กใหญ่   จํานวน   30,000    บาท 
                 เพ่ือเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกอปพร. ของศูนย์อปพร. 
                  อบต.เพ็กใหญ่ ที่มาปฏิบัติตามคําสั่ง ผอ.ศูนย์ อปพร. ในการปูองกันและ 
                  บรรเทาสาธารณภัย ณ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล    
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                 - ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัย 
                   ฝุายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
                 - ระเบียบคณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
                   ของอาสาสมัครในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560                            

     ค่าใช้สอย                                            รวม      235,000   บาท    
 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         จ านวน  235,000   บาท   
          ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร    จ านวน   20,000   บาท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง 
                    ในประเทศ    และต่างประเทศให้แก่พนักงานส่วนตําบล    พนักงานจ้างที่มี 
                    ความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการ 
                    อบรมสัมมนาหรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด  
                    ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
                     การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
                     เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  พ.ศ. 2555และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559    
 

             โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ                   จ านวน    5,000   บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามการจัดกิจกรรมและโครงการในการปกปูอง 
                     สถาบันสําคัญของชาติ    โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น 
                     สถาบันของชาติอันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคี 
                     ของคนในชาติ  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่ มท 0310.4/ว 2128 ลงวันที่  
                       31 กรกฎาคม 2557   
                     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 240  ยุทธศาสตร์   
                       ที ่5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ   
 



 

 

วันที่พิมพ์ : 24/8/2562  13:15:22                                                                                                                                          95 
 

                                                                                                                          แผนงานรักษาความสงบภายใน 
                                                                                                                  งานปูองกันภัยฝุายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
  

    

            โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกปฏิบัติแผนเผชิญเหตุ           จ านวน     15,000   บาท 
            กรณีฉุกเฉินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่                          
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนกรณี 
                  ฉุกเฉินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพ็กใหญ่   ให้แก่  ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ 
                  คร ู ผู้ดูแลเด็ก  เด็กนักเรียน   เช่น   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าวัสดุ  
                  อุปกรณ์    ค่าปูายโครงการ    ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าเติมถังดับเพลิง  
                  เคมีแห้ง  ค่าแก็สหุงต้ม  ค่าน้ํามันดีเซล  ค่าน้ํามันเบนซินสําหรับฝึกดับเพลิง  
                  ในการจัดกิจกรรม   และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้                     
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 225 ยุทธศาสตร์ที่ 4 
                   การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
                 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9) (10)     
 
 
 

           โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                                          จ านวน     30,000   บาท        
                       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการ 
                  ในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว   
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที ่มท  0804.5/ว 1634   
                   ลงวันที่ 22  กันยายน  2557  
                 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0801.4/ว 4202  
                   ลงวันที ่25 ธันวาคม  2561 
                 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1346  
                   ลงวันที ่29 มีนาคม 2562 
                 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว 1464  
                   ลงวันที ่5 เมษายน 2562 
                 - ปรากฎตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  229  ยุทธศาสตร์ที่ 4   
                   การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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             โครงการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัย                      จ านวน      5,000   บาท 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการปูองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย 
                 และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กปฐมวัย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่อบต.  ครู   
                 ผู้ดูแลเด็ก  บุคลากร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ เช่น   ค่าอาหารว่าง 
                 และเครื่องดื่ม   ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าปูายโครงการ    ค่าวัสดุอุปกรณ์   
                 และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่จําเป็น และค่าใช้จ่ายอื่นที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ) 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง 
                  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1)   พ.ศ. 2561-2565  หน้า  10 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
                - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   มาตรา 16 (9) (10)  
 
 

 

           โครงการฝึกอบรม อปพร.(หลักสูตรจัดตั้ง) อบต.เพ็กใหญ่               จ านวน    104,000   บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)  
                  อบต.เพ็กใหญ่    เช่น   ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
                  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าปูาย ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าทําเกียรติบัตร ฯลฯ    
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
                 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0214.4/ว 1344   ลงวันที่  
                   5  มิถุนายน  2557   
                 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 935    
                   ลงวันที่  6  มิถุนายน  2557 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
                   การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (15)  
                - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  229   ยุทธศาสตร์ที่ 4 
                  การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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           โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย                       จ านวน    20,000  บาท 
             เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปูองกันและ 
                   ระงับอัคคีภัย    เช่นค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
                   ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าปูาย ค่าวัสดุเครื่องเขียน   ค่าทําเกียรติบัตร ฯลฯ   
                   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 

                    - หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที ่มท 0214.4/ว 1344 ลงวันที่ 
                     5  มิถุนายน  2557   
                   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 935  
                     ลงวันที่  6  มิถุนายน  2557 
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
                     การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557                    
                   - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร 
                     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (15)  
                   - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 17  
                     ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 
 

             โครงการอบรมเด็กนักเรียนต้นกล้าต้านยาเสพติด                                  จ านวน    36,000  บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมเด็กนักเรียนต้นกล้าต้านยาเสพติด    
                    เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร   
                   ค่าปูาย  ค่าวัสดุเครื่องเขียน ค่าทําเกียรติบัตร ฯลฯ   
                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
                   การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
                 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (30) 
                 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  231  ยุทธศาสตร์ที่  
                   4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 
 

        ค่าวัสดุ                                                                           รวม   20,000   บาท 
          วัสดุเครื่องดับเพลิง                                                                        จ านวน    20,000   บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุดับเพลิง เช่น ไม้ตบไฟ ถังฉีดน้ํา เติมน้ํายาเคมีถังดับเพลิง  
                  สายฉีดน้ํา ฯลฯ  ซึ่งมีลักษณะไม่คงทนถาวรหรือใช้แล้วหมดไปใช้ ในงาน 
                 ปูองกันและระงับอัคคีภัย (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
                  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
                 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
                 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
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  งบลงทุน                                                                                           รวม       2,500,000   บาท   
        ค่าครุภัณฑ์                                                                                   รวม      2,500,000   บาท 
           ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                         รวม      2,500,000   บาท 
               รถบรรทุกน้ า                                                       จ านวน   2,500,000   บาท  
                          เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตร 
                    กระบอกสูบ ไม่ตํ่ากว่า  6,000  ซีซ ี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุด   
                    ไม่ตํ่ากว่า  170  กิโลวัตต์  
                    แบบบรรทุกน้ํา 
                    1) จุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร 
                    2) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไม่ตํ่ากว่า  12,000  กิโลกรัม 
                    3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์ 
                      จํานวน  1 คัน   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                    - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561 
                   - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 278      
 

     งบเงินอุดหนุน                                       รวม     70,000  บาท    
 เงินอุดหนุน                                     รวม     70,000  บาท 
 เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                    จ านวน    70,000  บาท 
                 โครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการด าเนินงานรัฐพิธี                     จ านวน    10,000  บาท  
                      อุดหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอพล เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับ 
                       สนับสนนุงบประมาณตามแผนการดําเนนิงานรัฐพิธ ีประจําปงีบประมาณ 2563   
                      (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                     - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                       พ.ศ. 2559 
                     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3616  ลงวันที ่24 
                       มิถุนายน 2559 
                     - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 240  ยุทธศาสตร์ที ่5 
                       การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

       

              โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น                       จ านวน    20,000  บาท 
                   อุดหนุนทีท่ําการปกครองจังหวัดขอนแก่น  เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการ 
                    ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดขอนแก่น   ประจําป ี 2563    ของ 
                    ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น  (ศอ.ปส.จ.ขก)   
                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                     พ.ศ. 2559 
                   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที ่ 24 
                     มิถุนายน   2559 
                   - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที ่1)  หน้า  9   
                     ยุทธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน        
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             โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ าเภอพล                                 จ านวน    40,000  บาท 
                          อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล    เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการ 
                    ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอพล ประจําปีงบประมาณ 2563    
                    ของศูนย์ปฏิบตัิการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอพล (ศป.ปส.อ.พล)  
                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                      พ.ศ. 2559 
                    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 3616   ลงวันที ่ 24 
                      มิถุนายน  2559 
                    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติมฉบับที ่1) หน้า 8 
                      ยุทธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
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แผนงานการศึกษา    รวม   5,425,290   บาท 
 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                                รวม    1,677,510   บาท 
     งบบุคลากร                                 รวม    1,993,440    บาท 
          เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                                                รวม     1,193,440    บาท  
          เงินเดือนพนักงาน                                             จ านวน    1,109,440    บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลและจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือน 
                  ประจําป ีตามตําแหน่งและอัตรา ตามท่ี ก.อบต. กําหนด  จํานวน  4   
                  อัตรา  โดยคํานวณ ต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือนตามตําแหน่งและอัตราดังต่อไปน้ี 
                 1) ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จํานวน 1  อัตรา 
                 2) นักวิชาการศกึษา จํานวน  1 อัตรา 
                 3) พนักงานข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก คร ูอันดับ ค.ศ.1   จํานวน 2 อัตรา  
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ) 
                   -หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.3/ว 652 ลงวันท่ี 28 มนีาคม 2559  
                   - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ 
                     อัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชนต์อบแทน 
                     อื่น (ฉบับท่ี 6  ) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2674  
                     ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
                     งบประมาณ พ.ศ. 2563 เงนิอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                   - มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากร 
                     ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารสว่นตําบล   
                     พ.ศ. 2562 
                   - หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว 2347 ลงวันท่ี 
                     14 มิถุนายน 2562   เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือ 
                     พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด / เทศบาล  / 
                     องค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับตําแหน่งในวิทยฐานะ 
 

 เงินประจ าต าแหน่ง                                             จ านวน       42,000    บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้กับพนักงาน 
                     ส่วนตําบลตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น  
                      นวน 1 อัตรา  โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน     
                     - ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับต้น  จํานวน 1  อัตรา 
                     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                    - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไป 
                      เกี่ยวกับอัตราเงินเดือน    และประโยชน์ตอบแทนอื่น   (ฉบับท่ี 6)    ประกาศ  
                      ณ วันท่ี 7 มนีาคม 2559 
 
 
 



 

 

วันที่พิมพ์ : 24/8/2562  13:15:22                                                                                                                                       101 
 

                                                                                                                                      แผนงานการศึกษา 
                                                                                                                             งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 
 

           เงินวิทยฐานะ                                                      จ านวน       42,000    บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะชํานาญการให้กับพนักงานข้าราชการครู   
                     อัตราเงินวิทยฐานะชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา  โดยคํานวณต้ังจ่าย 
                      ไว้ไม่เกิน  12 เดือน     
                     - พนักงานขา้ราชการคร ูอันดับ ค.ศ. 2 จํานวน 1 อัตรา        
                     โดยถือปฏิบัติตาม 
                     -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.4/ว2674 
                      ลงวันท่ี 9 กรกฎาคม 2562   เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
                      รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุน 
                      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                     -มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครแูละ 
                      บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การ 
                      บริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2562  
                     -หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.4/ว 2347 
                      ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2562  เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 
                      หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศกึษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด / เทศบาล 
                       /องค์การบริหารส่วนตําบล  สําหรับตําแหน่งในวิทยฐานะ 
                      (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
 

 งบด าเนินงาน                                                                                       รวม    258,670   บาท 

      ค่าตอบแทน                                                                                    รวม      96,670   บาท 

 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน     91,670   บาท 
       1.เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)             จํานวน     91,670   บาท         
                  เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี)   
                  สําหรับพนักงานส่วนตําบล    พนักงานจ้าง    ในหน่วยงานกองการศึกษาฯ  
                  เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของงาน 
                  ราชการ และเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น 
                    เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
                    ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4288 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2552 
                  - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี  
                    29  พฤษภาคม  2557 
                  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 
                  - หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2558     
                   (หน่วยงานที่รบัผิดชอบ  กองการศกึษาฯ) 
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          ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ                                            จ านวน      5,000   บาท 
                   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งเป็นงาน 
                   เร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ  หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลาราชการ ฯลฯ    
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ) 
                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ 
                    งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559       
 

      ค่าใช้สอย                                                                                          รวม    60,000   บาท 

         รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                          จ านวน     10,000   บาท 

            ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างท าอย่างหนึ่งอย่างใด                               จ านวน     10,000   บาท 
                      เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด  เช่น   
                 ค่าจ้างเหมาจัดทําปูายประชาสัมพันธ์ จัดทําวารสาร แผ่นพับ ค่าเย็บ  
                 หนังสอื เข้าปกหนังสือ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซักฟอก  
                 และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
               - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2561 
               - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 7120 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 
 
 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น               รวม      40,000  บาท 
 

           ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        จ านวน  40,000  บาท 
               เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักระหว่าง 
                    เดินทางในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง 
                    ท่ีมีความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับ 
                    การอบรม  สัมมนา  หรือสอบคัดเลือก  และมีสิทธิตามระเบียบท่ีทาง 
                    ราชการกาํหนดตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    
                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ) 
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบั 
                     การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
                     เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  
 

 
 

           ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม             จ านวน   10,000  บาท 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรกัษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ   
                  เช่นครุภัณฑ์ต่าง ๆ วัสดุต่าง ๆหรือรายจ่ายอื่น ๆ ท่ีอยู่ในประเภทนี้   
                  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ      
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
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      ค่าวัสดุ                                                                                           รวม    102,000   บาท 
 

          วัสดุส านักงาน                                                                            จ านวน    30,000   บาท 
 

                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุสํานักงานต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน 
                 เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ  ปากกา ไม้บรรทัด  ยางลบ กาว แฟูม โต๊ะ  
                 เก้าอี้ ตู้ ตรายาง สมุดบัญชี และอื่น ๆ ท่ีเข้าประเภท รายจ่ายนี้ ซึ่งโดย 
                 สภาพเมื่อใช้แลว้ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปรสภาพหรือไม่คงสภาพเดิม  
                 หรือสิ่งของที่มีลกัษณะไม่คงทนถาวร รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชําระพร้อมกัน  
                 เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าติดต้ังเป็นต้น  
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
               -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   
                ลงวันท่ี  27  มิถนุายน  2559   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19  มีนาคม 2561   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
 

          วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                          จ านวน     5,000   บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น  ลําโพง ไมโครโฟน  ปลั๊กไฟฟูา  
                และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯและหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมี 
                ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน   
               สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  และรายจ่ายอื่น 
                ท่ีเกี่ยวข้อง(หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
               -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248   
                ลงวันท่ี  27  มิถนุายน  2559   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19  มีนาคม 2561   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561  
 

          วัสดุงานบ้านงานครัว                                                                      จ านวน    20,000   บาท 
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ  
                 ถ้วยชาม แก้วน้ํา จานรองกระจกเงา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ และหมายถึง 
                 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติ 
                มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลา 
                อันสั้น และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
               -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
                ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
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          วัสดุการการเกษตร                                                                          จ านวน    5,000   บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุการเกษตร  เช่น  กระถางต้นไม้  พันธุ์พืช 
                ปุ๋ย จอบเสียม กรรไกรตัดกิ่งไม้ และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ  และ 
                หมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของท่ีมีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน 
                ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป  
                หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น    และรายจ่ายอื่นท่ี  
               เกี่ยวข้อง   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
               -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
                ลงวันท่ี  27  มิถนุายน  2559   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19  มีนาคม 2561   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
 

 

            วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                          จ านวน   30,000   บาท 
               เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุต่าง ๆ ท่ีใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  เช่น  
               หมึกพิมพ ์  สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  
               เทปบันทึกแผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์ (Card memory Chip)  เมาส์   
               คีย์บอร์ด  อุปกรณ์ต่อพ่วงสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และรายจ่าย 
               เพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วย  หรือต่อชุดไม่เกิน  
               20,000  บาท ฯลฯและรายจ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
               (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
               -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248  
                ลงวันท่ี  27  มิถนุายน  2559   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19  มีนาคม 2561   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2561 
 

วัสดุดนตรี                                                                                    จ านวน   12,000   บาท 
               เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดนตรี   
               - อุปกรณ์ไม้ตีกลอง 1 คู,่  
               เครื่องดนตรีประกอบจังหวะฉาบลักษณะทรงกลม,แบน จํานวน 1 คู่ และ 2 ฝา 
               -ประกอบด้วย ฉาบใหญ่ 10 นิ้ว ฉาบทองเหลือง 10 นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง 
                10 นิ้ว ความหนา 1 มิลลิเมตร 
               -ประกอบด้วย ฉาบ 6 นิ้ว ฉาบทองเหลืองขนาดเล็ก  เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  
                ความหนา 1 มิลลิเมตร  
                เครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบ (Percussion) 
               -กลองทอมบ้า 2 ใบ พร้อมขาต้ัง นาดกลอง 11 นิ้ว ความสูง 28 นิ้ว หนังกลอง 
                ทําจากหนัง ตัวกลองทําจากไม้ 
               -กลองบองโก้ 2 ใบ พร้อมขาต้ัง ประกอบด้วย กลองใบเล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
                7 นิ้ว กลองใบใหญ่   มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วตัวกลองท้ังสองใบมีความยาว 
                ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว ทํามาจากหนัง  ตัวกลองทําจากไม้ และประแจขันระดับได้ 
               (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
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     งบลงทุน                                                                                          รวม      225,400  บาท   
          ค่าครุภัณฑ์                                                                                 รวม     205,400  บาท 
          ครุภัณฑ์ส านักงาน                                                                         รวม     205,400  บาท 
               เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  แบบติดผนัง (ระบบ inverter)           จ านวน   205,400  บาท  
                     เพ่ือจ่ายเป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบติดผนัง  ดังนี้ 
                     1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบติดผนัง (ระบบ inverter)  
                         ขนาด 18,000  บีทียู  จํานวน 2 เครื่อง  เครื่องละ   29,900  บาท  
                         เป็นเงิน  59,800  บาท  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                        1) ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า ขนาด 18,000 บีทียู  
                        2) ราคาทีก่ําหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง  
                        3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่เกิน 
                           40,000 บีทียู ต้องได้รับการ 
                           รับรองมาตรฐาน ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5    
                        4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหน่วยส่งความเย็น  
                           และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
                        5) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่น ฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟูา  
                            (Electric grids)  หรือเครื่องผลิตประจําไฟฟูา (Ionizer) เป็นต้น  สามารถ 
                            ดักจับอนุภาค ฝุุนละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้      
                       6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
                         - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับท่ี 1)พ.ศ. 2561 - 2565 หนา้ 17 
                   2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  แบบติดผนัง  (ระบบ inverter)  ขนาด  
                       24,000 บีทียู  จํานวน 4 เครื่อง   ราคาเครื่องละ 36,400 บาท  เป็นเงิน  
                       145,600  บาท  มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
                       1) ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํ่ากว่า ขนาด 24,000 บีทียู  
                       2) ราคาที่กาํหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง  
                       3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่เกิน  
                           40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
                           และฉลากประหยัดไฟฟูาเบอร์ 5    
                       4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปท้ังชุดท้ังหน่วยส่งความเย็น  
                          และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
                       5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่น ฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟูา  
                          (Electric grids)  หรือเครื่องผลิตประจําไฟฟูา (Ionizer) เป็นต้น  สามารถ 
                          ดักจับอนุภาค ฝุุนละออง และอุปกรณ์สามารถทําความสะอาดได้   
                      6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์ 
                         (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                      - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 (เพิ่มเติมฉบับท่ี 1)  หน้า 18 
                      - เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม  2561  
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        ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                         รวม     20,000   บาท 
            ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                            จ านวน    20,000   บาท 
                โครงการปรับปรุงระบบบ่อเกรอะบ่อซึม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่   จ านวน   20,000   บาท 
    เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบให้มีคุณภาพมากขึ้น ปรับปรุงระบบบ่อเกรอะ 
                      บ่อซมึ โดยเพิ่มถังบําบัดน้ําเสีย  ขนาด 1,500 ลิตร  จํานวน 1 ถัง 
                      (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี อบต.กําหนด) 
                     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561- 2565  หน้า  180   ยุทธศาสตร์ 
                      ท่ี 1 การพฒันาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขง่ขัน 
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                                   รวม      3,747,780  บาท 
     งบด าเนินงาน                             รวม      2,237,780  บาท 
        ค่าใช้สอย                                                                                     รวม      1,270,580  บาท 
          รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                         จ านวน    441,600  บาท 
            ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            จ านวน     82,800  บาท 
            องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็กใหญ่ 
                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทําความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร 
                ส่วนตําบลเพ็กใหญ่ดูแลสนามหญ้ารอบบริเวณ ศพด.   และให้บริการผู้มา 
               ติดต่องาน ผู้ปกครองนักเรียน  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
 

           ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่                  จ านวน  358,800  บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาผู้ช่วยครูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่  
                เพื่อช่วยเหลืองานของครูผู้ดูแลเด็ก  ดูแลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
                เพ็กใหญ่ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
 

      รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ       จ านวน    818,980   บาท 
            โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                                จ านวน      70,000   บาท 
                   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าจ้าง 
                   จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด – ปิด  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
                   ค่าของรางวัล ของท่ีระลึกสําหรับเด็ก ค่าการแสดงของเด็ก และค่าใช้จ่ายอื่น 
                   ท่ีเข้าประเภทรายจ่ายนี้    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
                   การจัดการแขง่ขันกีฬาและการส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า  187 ยุทธศาสตร์ 
                   ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
                 - เป็นไปตาม พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) (10)   
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          โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              จ านวน      37,000   บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับ – ส่ง   ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร   
                   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น 
                   ท่ีสามารถเบิกได้ ในการจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกให้เด็กเกี่ยวกับการ 
                   อนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นการอนุรักษ ์
                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                   (หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  191 ยุทธศาสตร์ 
                   ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
                 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9)        
 

 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                จ านวน     698,980   บาท 
                 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันสําหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                อบต.เพ็กใหญ ่    จํานวน 465,500  บาท 
              - เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินกิจกรรมท่ี 
                เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมอาหารกลางวันโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง 
                มหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท  0893.2/ว1918  ลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2552  
                และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658   ลงวันท่ี  
                22  มีนาคม  2559  สําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 95 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน  
                ระยะเวลา 245 วัน                 
              - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 189 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
                การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
              - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   มาตรา 16 (9) (10)  
             2. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 161,500   บาท  
               - เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ใช้จ่ายเป็นค่าดําเนิน 
                 กิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สําหรับ 
                 เด็กปฐมวัย (อาย ุ2-5 ปี)  เช่น ค่าวัสดุการศึกษา   สื่อการเรียนการสอนฯลฯ  
                 จํานวน  95  คน  อัตราคนละ  1,700 บาท  ต่อคน/ปี   โดยถือปฏิบัติตาม 
                 หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918   ลงวันท่ี  16   
                 มิถุนายน 2552   และหนังสอืกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด   ท่ี มท 0893.3/ 
                 ว 1658 ลงวันท่ี  22  มีนาคม  2559  
               - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 189 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
                 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
               - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                 ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   มาตรา 16 (9)  
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              3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ 
                 เด็กปฐมวัย  (อายุ 3 - 5 ปี)   ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่   
                 จํานวน  51,980  บาท           
                 -เพื่อเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่  สําหรับเด็กปฐมวัย 
                  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพ็กใหญ่  สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ดังนี ้
                 - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน   อัตราคนละ  200  บาท/ปี   
                   จํานวน  46  คน  เป็นเงิน 9,200 บาท 
                 - ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ  200  บาท/ป ี จํานวน  46  คน  
                   เป็นเงิน 9,200 บาท 
                 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ป ี จํานวน  46  คน  
                   เป็นเงิน 13,800 บาท 
                 - ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียนอัตราคนละ  430  บาท/ป ีจํานวน  46  คน 
                   เป็นเงิน  19,780  บาท 
                   จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย (อาย ุ3–5 ปี) ศพด.อบต.เพ็กใหญ่ จํานวน 46 คน    
                 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวันท่ี 16  มิถุนายน 2552 
                 - หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658  ลงวันท่ี 22  มีนาคม  2559   
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ) 
            4.ค่าใช้จ่ายสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
              ส่วนท้องถิ่น จํานวน  20,000   บาท  
              -เพ่ือเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่  สําหรับพัฒนาผู้ประกอบ 
                วิชาครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เพ็กใหญ่  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูเพ่ือศิษย์ 
                ยุค Thailand 4.0 ดังนี้ 
                1) ครู คศ. 1 จํานวน 2 คน  อัตราคนละ 10,000.-บาท    
                   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลงวันที่ 16  มิถุนายน 2552 
                   - หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658  ลงวันที่ 22  มีนาคม  2559   
                   - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
                     ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9)                    
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  โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน               จ านวน    13,000  บาท 
            เพ่ือจ่ายเป็นจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง 
                   และเครื่องดื่ม   ค่าปูายโครงการจัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกียรติ 
                   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ในราชกาลที่ 9  ,วันแม ่
                   แห่งชาติคือวันที่มีความสําคัญของประชาชนชาวไทย   ส่งเสริมให้ 
                   เด็กเกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยและมีจิตสํานึกท่ีดี      
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
                   การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 193 ยุทธศาสตร์ 
                   ที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
                 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9)  (10)     
 
    

             รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                                  จ านวน   10,000  บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ 
                    รายจ่ายอื่น ๆ ที่อยู่ในประเภทนี้  ที่ชํารุดเสียหายเพื่อให้มีสภาพ   
                    หรือประสิทธิภาพคงเดิมและให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (รายจ่าย 
                    เพ่ือซ่อมแซมบํารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหรืออ่ืนๆ  
                   ที่อยู่ในประเภทนี้ )    (หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ)      
   ค่าวัสดุ                                              รวม    967,200  บาท 
          ค่าอาหารเสริม (นม)                                                                        จ านวน   967,200  บาท 
                      เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่   
                 จํานวน 95 คนคน ๆ ละ 8 บาท ระยะเวลา  260  วัน จํานวน 197,600 บาท    
                 และเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  เด็กประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสพฐ. 
                 จํานวน  6  โรงเรียน  จํานวน  370 คน ๆ  ละ 8  บาท  ระยะเวลา 260 วัน  
                  จํานวน 769,600 บาท     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918   ลงวันท่ี  
                   16  มิถุนายน  2552  
                - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658  ลงวันท่ี   
                   22  มีนาคม  2559   
                - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 188  
                  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
                - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
                  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9)         
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    งบเงินอุดหนุน                                                                                      รวม   1,510,000  บาท 
       เงินอุดหนุน                                                                                      รวม   1,510,000  บาท 
        เงินอุดหนุนส่วนราชการ                                                                      รวม   1,510,000  บาท 
           โครงการจัดหาครูทดแทนครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี  จ านวน   30,000   บาท 
               เพื่ออุดหนุนโรงเรียนหนองสะแบงสามัคคี ตามโครงการจัดหาครูทดแทน 
               เกษียณอายุราชการ  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ)  
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                 
              - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติมฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2561-2565  หน้า  7  
                ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
               - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                 ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (9) (10)  
 

            โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                                              จ านวน  1,480,000  บาท 
                เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ีตําบลเพ็กใหญ่   
                เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน   สําหรับ 
                เด็กอนุบาล - ประถมศึกษา โรงเรียนสังกัด สพฐ.  ในเขตพื้นที่ตําบล 
                เพ็กใหญ่  จํานวน 6 โรงเรียน จํานวน 370 คน ๆ ละ 20 บาทต่อวัน   
                ระยะเวลา 200 วัน  จํานวน  1,480,000  บาท    
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
               -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559                  
               - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918  ลงวันท่ี  
                 16  มิถุนายน  2552  
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658  ลงวันท่ี 22  มนีาคม  2559                  
               - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  189 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันา 
                 คุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
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          แผนงานสาธารณสุข        รวม   1,519,960  บาท 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข                                                 รวม     336,360  บาท 
      งบบุคลากร                         รวม     336,360  บาท 

           เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                                รวม     336,360  บาท            

              เงินเดือนพนักงาน                                                        จ านวน    336,360  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง  
                   เงินเดือนประจําปี  ตามตําแหน่งและอัตราตามท่ี ก.อบต. กําหนด 
                   จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน    
                   - พยาบาลวิชาชีพ  (ตําแหน่งว่าง)  จํานวน  1 อัตรา 
                   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
                  - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.3/ว 652 ลงวันท่ี 28 มนีาคม 2559  
                  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐาน 
                    ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  
                    และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น                                             รวม    1,183,600   บาท 
   งบด าเนินงาน                               รวม      935,600   บาท               
      ค่าตอบแทน                     รวม      144,000   บาท 
         ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน    144,000   บาท 
   1.ค่าตอบแทนนักบริบาลท้องถิ่น (สํานักปลัด อบต.)  จํานวน  144,000  บาท 
               เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนักบริบาลท้องถิ่น จํานวน  2  อัตรา  โดยคํานวณ 
               ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน    
               - นักบริบาลทอ้งถิ่น (ตําแหน่งว่าง)  2 อัตรา 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
              -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร 
               ปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562  
 

ค่าใช้สอย                                            รวม   731,600  บาท   
 รายจ่ายให้ได้มาซึ่งมาเพื่อบริการ                    จ านวน  621,600  บาท    
      ค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการกู้ชีพ ประจ าศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.เพ็กใหญ่          จ านวน  525,600  บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาชุดปฏิบัติการกู้ชีพ ประจําศูนย์กู้ชีพกู้ภัย  
                    อบต.เพ็กใหญ่   จํานวน  6 ราย   
                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
 

                ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข                              จ านวน   96,000  บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข   
                     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                     - หนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 7120   
                       ลงวันที ่ 9  ธันวาคม  2559    
 
 
 

 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ           รวม   80,000  บาท 
 

   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร      จ านวน   20,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง 
                  ในประเทศและต่างประเทศ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มี 
                  ความจําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย  หรือเข้ารับ 
                  การอบรมสัมมนา หรือสอบคัดเลือก และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการ 
                  กําหนด ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ      
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
                   การฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท่้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
                   เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559  
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                                                                                                               งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอ่ืน  
              โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล                          จ านวน     10,000   บาท 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบรกิารแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 
                   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)    
                 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.3/ว2826 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2553 
                 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19)            
                 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 195   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
                   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ       
 

           โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า                                          จ านวน   50,000  บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
                 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า   ตาม 
                 พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟูา 
                 จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี   กรมพระศรีสวางควัฒน  
                  วรขัตติยราชนารี  เช่น ค่าวัคซีน  ปูองกันโรคอปุกรณ์อื่นๆ ท่ี 
                  เกี่ยวข้อง   (หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สํานักปลัด อบต.) 
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120  
                 ลงวันท่ี 12 มกราคม  2560  
               - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1042  
                 ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 
               - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 1175  
                 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2561 
               - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 2072   
                 ลงวันท่ี 5  กรกฎาคม 2561 
               - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4052  
                 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 
               - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 827   
                 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
               - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                 ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) (21) 
               - เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  มาตรา  
                 67 (3) 
               - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 197   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
                 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ        

     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                            จ านวน    30,000  บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรพัย์สินอื่น ๆ  
                เช่น  ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  วัสดุต่าง ๆ  หรือรายจ่ายอื่น ๆ  ท่ีอยู่ในประเภทนี้ 
                เพื่อให้ สามารถใช้งานได้ตามปกติ    
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)      
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     ค่าวัสดุ                                            รวม     60,000  บาท 
 

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น                                        จ านวน     60,000  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ํามันดีเซล น้ํามันก๊าด   
                  น้ํามันเบนซิน  น้ํามันเตา  น้ํามันเครื่อง และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                 -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
                  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
                 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
                 -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
 
 

งบลงทุน                                                                                             รวม      28,000  บาท   
          ค่าครุภัณฑ์                                                                                 รวม     28,000  บาท 
          ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                                                   รวม     28,000  บาท 
               เครื่องรับส่งวิทยุ                                                                   จ านวน    28,000  บาท  
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจําที่   
                     ขนาด  10  วัตต์  จํานวน   1  เครื่อง  
.                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)                     
                    - เป็นไปตามราคาบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561 
                    - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 19 
   

   งบเงินอุดหนุน                             รวม       220,000   บาท 
 เงินอุดหนุน                             รวม       220,000   บาท      
      เงินอุดหนุนเอกชน                               จ านวน    220,000   บาท 
                 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข                                    จ านวน    220,000  บาท  

   อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  จํานวน  11 หมู่บ้าน   
   เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
   ในเขตพ้ืนที่ตําบลเพ็กใหญ่   จํานวน 11 หมู่บ้าน   หมู่บ้านละ  
    20,000  บาท  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
   24 มิถุนายน 2559 
 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (19) 
 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 - 2565 
   หน้า 4    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
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                                                                                                                    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์    รวม     897,410     บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์                             รวม     657,410   บาท 
     งบบุคลากร                       รวม     606,840   บาท 
         เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)                              รวม     606,840   บาท   
             เงินเดือนพนักงาน                                             จ านวน    362,640   บาท 
         เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง 
                   เงินเดือนประจําปี ตามตําแหน่ง  และอัตราตามท่ี  ก.อบต. กําหนด  
                   จํานวน  1  อัตรา  โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน 
                   1. นักพัฒนาชมุชนชํานาญการ จํานวน  1 อัตรา   
                   (หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สํานักปลัด อบต.) 
                 - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.3/ว 652 ลงวันท่ี 28 มนีาคม 2559 
                 - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐาน 
                   ท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
                   และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6)     

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                            จ านวน    244,200   บาท 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 1  อัตรา ตามอัตรา 
                 ท่ีกําหนด  โดยคํานวณต้ังจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  
                 - ผู้ชว่ยนักพัฒนาชุมชน  จํานวน  1 อัตรา    
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
 

 

     งบด าเนินงาน                               รวม        50,570   บาท 
         ค่าตอบแทน                       รวม      50,570   บาท 
           ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน    50,570   บาท 
       เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเงินรางวัล ประจําปี  
               (โบนัส) ประจําป ีพ.ศ. 2563   สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานครู 
               องค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  และพนักงานที่ได้รับ 
               เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนจากงบประมาณเงินอุดหนุนของรัฐบาล 
               เพื่อเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน 
               ราชการและเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน      
               (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
              - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอนแทนอื่น 
                เป็นกรณีพิเศษอนัมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
                ให้เป็นรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 4288 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2552 
              - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี มท 0809.3/ว 859 ลงวันท่ี  
                29  พฤษภาคม 2557 
              - หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3072 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2557 
              - หนังสือ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2558     
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                                                                                                                       งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห ์

 
 

    งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                                                 รวม       240,000   บาท 
    งบด าเนินงาน                                          รวม       220,000   บาท 
        ค่าใช้สอย                     รวม       220,000   บาท 
   รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ          จ านวน    220,000   บาท    
              ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร        จ านวน      20,000   บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง 
                     ในประเทศและต่างประเทศ  ให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีความ 
                     จําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการหรือมีการโอนย้าย   หรือเข้ารับการอบรม 
                     สัมมนา  หรือสอบคัดเลือก  และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด  
                     ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
                    การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
                    เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น  พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
 
    โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ต าบลเพ็กใหญ่                               จ านวน    200,000   บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพ้ืนที่ 
                     ตําบลเพ็กใหญ ่ (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                   - หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท0313.4/ว 3050 เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย 
                     การตั้งงบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ ของ 
                     องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2543  
                     ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2543 
                   - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                     ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
                   - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 202  ยุทธศาสตร์ที่ 2  
                     การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ       
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    งบเงินอุดหนุน                                              รวม      20,000   บาท    
 เงินอุดหนุน                                     รวม      20,000   บาท 
     เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                          จ านวน      20,000   บาท 
                 โครงการสนับสนุนภารกิจของกิ่งกาชาดอ าเภอพล                             จ านวน      20,000   บาท 
                        อุดหนุนสํานักงานกิ่งกาชาดอําเภอพล  เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการ 
                      ขอรับสนับสนุนงบประมาณตามแผนการดําเนินงานของสมาชิกเหล่ากาชาด 
                      อําเภอพล ประจําปีงบประมาณ 2563 ในการช่วยเหลือราษฎรยากไร้ 
                      หรือด้อยโอกาสและประสบภัยต่าง ๆ ตามภารกิจทั้ง  8  ด้าน  
                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.)                      
                    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
                      ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
                      24 มิถุนายน 2559 
                    - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพ่ิมเติมฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2561 - 2565  หน้า 6   
                      ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ                  
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แผนงานเคหะและชุมชน    รวม   2,594,340 บาท 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน     รวม    1,934,340  บาท 

งบบุคลากร     รวม     1,302,540  บาท 

 เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)     รวม     1,302,540  บาท 

  เงินเดือนพนักงาน                                                                จ านวน       939,120  บาท 
    เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  และจ่ายเป็นเงินปรับปรุง 
                       เงินเดือนประจําปี  ตามตําแหน่งและอัตราตามที่ ก.อบต. กําหนด   
                       จํานวน  3  อัตรา  โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12  เดือน  ตาม 
                       ตําแหน่งและอัตราดังต่อไปนี้ 
                       1) ผู้อํานวยการกองช่าง             จํานวน  1  อัตรา  
                       2) นายช่างโยธา                      จํานวน  1  อัตรา 
                       3) เจ้าพนักงานธุรการ               จํานวน 1  อัตรา  
                       (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.) 
                     - หนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต.ท่ี มท 0809.3/ว 652 ลงวันท่ี 28 มีนาคม 2559 
                     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐาน 
                       ทั่วไปเก่ียวกับอัตราเงินเดือนและอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน  
                       และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) 
 

  เงินประจ าต าแหน่ง                                                              จ านวน     42,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งประเภทผู้บริหารให้กับพนักงาน 
                      ส่วนตําบล  ตามบัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วน 
                      ท้องถิ่น จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง  
                       โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน  12   เดือน 
                      (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.)     
                     - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่องมาตรฐาน 
                       ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน  และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับที่ 6) ประกาศ 
                       ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 
 

     ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง                                                   จ านวน    284,160  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ให้แก่พนักงานจ้าง  
                    จํานวน  2  อัตรา  ตามอัตราที่กําหนดโดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ 
                     ไม่เกิน  12  เดือน  ตามตําแหน่งและอัตราดังต่อไปนี้ 
                     1) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา    จํานวน   1  อัตรา 
                     2) ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จํานวน   1  อัตรา 
                        (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.) 
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      เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง  จ านวน    37,260  บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 2 อัตรา   
                    โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ตามตําแหน่งและอัตราดังต่อไปนี้ 
                    1) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา     จํานวน   1  อัตรา 
                    2) ผู้ช่วยนายช่างโยธา      จํานวน   1  อัตรา 
                     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กองช่าง อบต.) 
                    - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมการ 
                      ครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําส่วนข้าราชการ  
                      (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2558   
                    - หนังสือสํานักงาน ก.จ,ก.ท.และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 1372 ลงวนัที่  
                      1 กรกฎาคม 2558    

   งบด าเนินงาน    รวม       620,300  บาท 

         ค่าตอบแทน      รวม       240,300  บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รวม       139,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็น 
                      1.เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) สําหรับ 
                   พนักงานส่วนท้องถิ่น    จํานวน  102,000   บาท 
                   เพ่ือจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) 
                   สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ในหน่วยงานกองช่าง เพ่ือเป็น 
                   การส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการ 
                   และเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล 
                   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.) 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
                   เป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
                   ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
                2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง    จํานวน  37,000  บาท 
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจ 
                  การจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนตัวแทนประชาคมที่ได้รับการ 
                  แต่งตั้งจาก อบต. ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
                - เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเพ็กใหญ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การ 
                  เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ 
                - หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0402.5/ว156 ลงวันที่ 19  
                  กันยายน  2560  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลหรือ 
                 คณะกรรมการ   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.             
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             ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน  10,000  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ 
                   พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
                   ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนนอกเวลาราชการปกติ หรืองานที่ไม่อาจทําในเวลา 
                   ราชการ ฯลฯ     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.) 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการ 
                   ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

    ค่าเช่าบ้าน                                                           จ านวน  48,000  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ซึ่งมีสิทธิเบิก  
                   ค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบของ ทางราชการ   
                   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.) 
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
                    พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                                                    จ านวน  43,300  บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
                     ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบของทาง 
                     ราชการ  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.)  
                    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
                      ของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
                      (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 
                   - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที ่กค 0422.3/257   ลงวันที ่  28 
                      มิถุนายน 2559  เรื่อง  ประเภทอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
 
     ค่าใช้สอย                                                                                         รวม      170,000  บาท 

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                                จ านวน   70,000  บาท 

              ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในล าห้วยแหล่งน้ าสาธารณะ    จ านวน   50,000  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในลําห้วย 
                   แหล่งน้ําสาธารณะ  และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้    
                   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)     
                  - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0310/ว 1153 
                    ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559       
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              รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                  จ านวน        20,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น  
                    ค่าจ้างเหมาจัดทําปูายประชาสัมพันธ์  จัดทําวารสาร   แผ่นพับ 
                    ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าซักฟอก 
                    และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้        
                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)     
                   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
                   - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559         

        รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ         จ านวน   80,000  บาท 
    ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร   จ านวน   80,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  และค่าเช่าที่พักระหว่างเดินทาง 
                  ในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างที่มีความ 
                  จําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อราชการ  หรือมีการโอนย้ายหรือเข้ารับการอบรม 
                  สัมมนาหรือสอบคัดเลือก  และมีสิทธิตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด   
                  ตลอดจนค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.) 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
                  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ 
                  เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2559  
 

        ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม                                                                จ านวน  20,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซม วสัดุ ครุภัณฑ์  เช่น   
                เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปรับอากาศ วัสดุต่าง ๆ หรือรายจ่ายอ่ืน ๆ  
                ที่อยู่ในประเภทนี้ที่ชํารุดเสียหาย  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.)     
  ค่าวัสดุ                                                                                 รวม  210,000  บาท 

         วัสดุส านักงาน                                                                                จ านวน   40,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุเครื่องเขียน  แบบพิมพ์ต่าง ๆ กระดาษอัดสําเนา  
               กระดาษพิมพ์ดีด   กระดาษแฟ็กซ์  กระดาษคาร์บอน  ค่าน้ําดื่ม  สิ่งพิมพ์ 
               ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  เป็นต้น 
               (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.) 
               -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
                ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
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         วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                 จ านวน      100,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุไฟฟูาและวิทยุ  เช่น  หลอดไฟฟูา  บัลลาร์ด   
              สตาร์ทเตอร์  ลําโพง  ไมโครโฟนปลั๊กไฟฟูา และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ฯลฯ  
              และหมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน 
              ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือ 
              เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  และรายจ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
             (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.) 
              -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
               ลงวันที่  27  มิถุนายน  2559   
              -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
              -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  

 วัสดุก่อสร้าง                                                                           จ านวน       50,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  บุ้งกี ๋ ถังปูน  เหล็ก   
                อิฐ  หิน  ปูน  ทราย ท่อ ฯลฯ  ที่ใช้กิจการงานกองช่าง 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.) 
                -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248 
                 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
                -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
                -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 

          วัสดุคอมพิวเตอร์                                                                       จ านวน       20,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์   
                 สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์   แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล   
                 แผ่นวงจรอิเลคทรอนิกส์  (Card memory Chip)   เมาส์   คีย์บอร์ด  
                 อุปกรณต์่อพ่วงสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                 หรือซอฟแวร์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 20,000 บาท ฯลฯ  
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.) 
               -หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248  
                ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19  มีนาคม 2561   
               -หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561  
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งบลงทุน                                                                                           รวม     11,500  บาท 
      ค่าครุภัณฑ์                                                                                         รวม     11,500  บาท 
 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน                                                                รวม    11,500  บาท 
    เก้าอ้ีท างาน                                                                             จ านวน    4,500  บาท 
          เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน บุนวมมีพนักพิง และท่ีวางแขน มีล้อเลื่อน  
                 สามารถปรับขึ้นลงได้  จํานวน 1 ตัว  เนื่องจากไม่มีกําหนดในราคามาตรฐาน 
                ครุภัณฑ์  โดยจดัซื้อตามราคาท้องตลาด 
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง) 
               - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248   
                 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
               - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
 

            โต๊ะไม้เสริมข้างส าหรับเก็บเอกสาร                                                   จ านวน      7,000  บาท 
              เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะไม้เสริมข้างสําหรับเก็บเอกสาร มีขนาดกว้าง 
                   ไม่น้อยกว่า 100 ซ.ม.  สูงไม่น้อยกว่า 70 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 40 ซ.ม. 
                   จํานวน 1 ตัว   เนื่องจากไม่มีกําหนดในราคามาตรฐานครุภัณฑ์  โดย 
                   จัดซื้อตามราคาท้องตลาด 
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง) 
                 - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1248    
                   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
                 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
                 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม    
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งานไฟฟ้าถนน                                                                                        รวม    300,000  บาท 
      งบเงินอุดหนุน                                                                              รวม    300,000  บาท 
 เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์                                               รวม    300,000  บาท 
  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านโคกสี  หมู่ที่ 4                                  จ านวน   150,000  บาท 
  อุดหนุนสํานักงานไฟฟูาส่วนภูมิภาค  สาขาอําเภอพล  เพื่อจ่ายเป็น  
                     ค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา บ้านโคกสี  หมู่ที่ 4 
                      (1) สายจากบ้านนายทอง  ศรีกุดเรือ ถึง บ้านนายสมชายเทียบอาจ   
                      (2) สายจากนานางนงนุช  ย้อไธสงฆ์ ถึง นานายวิศักดิ์  ไสวงาม    
                      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 102 
                      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
                        ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 
                        24 มิถุนายน 2559                                                                                                                                                              

         ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  บ้านนาคสะดุ้ง  หมู่ที่ 3                                 จ านวน   150,000  บาท 
   อุดหนุนสํานักงานไฟฟูาส่วนภูมิภาค  สาขาอําเภอพล     เพ่ือจ่ายเป็น 
                      ค่าขยายเขตไฟฟูาแรงต่ําบ้านนาคสะดุ้ง  หมู่ที่ 3 
                      (1) สายไปสํานักสงฆ์นาควิชัย 
                      (2) สายไปลําห้วยขุมปูน    
                      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 95 
                      - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
                        ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  
                        24 มิถุนายน 2559                
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งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                                                  รวม     360,000   บาท 

     งบด าเนินงาน                                         รวม     360,000   บาท    

 ค่าใช้สอย                                         รวม     360,000   บาท   

 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                       รวม     330,000   บาท 

        ค่าจ้างเหมาบริการเก็บ ขน ก าจัดขยะมูลฝอย ภายในต าบลเพ็กใหญ่      จ านวน     300,000   บาท 
                               เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดเก็บ ขน กําจัดขยะมูลฝอย ภายในตําบล 
                     เพ็กใหญ่  จํานวน 11 หมู่บ้าน  
                     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักปลัด อบต.) 
                    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
                    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
                    - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (6) 
 

 ค่าจ้างเหมาปรับเกรดและฝังกลบสถานที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย                 จ านวน       30,000   บาท 
                   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปรับเกรดและฝังกลบสถานที่กําจัดสิ่งปฏิกูล 
                   ขยะมูลฝอย อบต.เพ็กใหญ่ 
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                  - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                    ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (6)      
 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน                   รวม      30,000   บาท    

          โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและศึกษาดูงาน             จ านวน      30,000   บาท 
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและศึกษาดูงาน  
                 เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ฯลฯ   
                (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)  
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
                  ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
                - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
                - เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6)  
                - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 219  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ 
                  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
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     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      รวม       290,000        บาท 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                                       รวม    290,000   บาท 

     งบด าเนินงาน                        รวม    290,000   บาท        

 ค่าใช้สอย                        รวม    290,000   บาท       

  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน          รวม    290,000   บาท      

     โครงการผู้สูงวัยยุคใหม่ จิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง                             จ านวน    110,000   บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้สูงอายุยุคใหม่จิตแจ่มใสร่างกาย 
                     แข็งแรง    เช่น  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
                     ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ฯลฯ   
                     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)  
                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ 
                    เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557  
                  - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
                    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
                  - เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  
                    มาตรา 67 (6)  
                 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  208  ยุทธศาสตร์ 
                   ที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ              
                โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส             จ านวน    20,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
                     คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เช่น  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง 
                     และเครื่องดืม่ ค่าสมนาคุณวิทยากร   ค่าจ้างเหมาจัดทําเกียรติบัตร 
                     พร้อมใส่กรอบ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าปูาย ฯลฯ 
                     (หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สํานักปลัด อบต.)  
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ 
                     การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557  
                   - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ 
                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
                   - เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
                     มาตรา 67 (6)  
                   - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2561-2565  
                     หน้า  16  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ   
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             โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน และการจัดเวทีประชาคม       จ านวน   10,000   บาท                                     
         ระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล 

         เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  
                  และการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล เช่น  ค่าปูาย ค่าวัสดุ 
                  เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
                  -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
                    การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557 
                  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553 
                 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (16) 
                 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 243  ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
                   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ    

             โครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ                                         จ านวน   110,000  บาท        
                     เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุ  
                  อบต.เพ็กใหญ่     เช่น  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
                  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานท่ี ฯลฯ   
                  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)  
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
                  การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
                - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                  ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
                - เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6)  
                - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2561-2565   หน้า  15  
                  ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพฒันาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
 

  โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                                   จ านวน    20,000  บาท        
                  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร    
                  เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ   
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)  
                 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ 
                   การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
                 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
                 - เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบรหิารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6) 
                 - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 15  
                   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ   
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โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี                                                  จ านวน  20,000  บาท 
                    เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี   เช่น  
                    ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ฯลฯ  
                    (หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  สํานักปลัด อบต.)  
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบั 
                     การฝึกอบรมของเจา้หน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 
                   - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (10) 
                   - เป็นไปตาม พ.ร.บ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
                     มาตรา 67 (6) 
                   - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2561-2565   
                     หน้า  16  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ   
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    รวม     265,000    บาท 
งานกีฬาและนันทนาการ                                             รวม    165,000  บาท 
     งบด าเนินงาน                                    รวม    165,000  บาท 
 ค่าใช้สอย                                                                                        รวม    165,000  บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ       จ านวน    165,000  บาท 
 

                 โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน และประชาชน                    จ านวน    100,000  บาท 
                เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรยีนเยาวชน  
                     และประชาชน ในตําบลเพ็กใหญ่   เช่น  ค่าอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา   
                     ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีประจํา 
                     สนามกีฬา   ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน ค่าชุดนักกีฬา ค่าอาหาร 
                     และเครื่องดืม่สําหรับนักกีฬาท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 
                     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  การ 
                     จัดการแข่งขนักีฬาและการส่งนักกีฬาเขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร 
                     ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 
                   - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565   หน้า  212 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
                     การพัฒนาคณุภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
                    - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (14) 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย   จ านวน     65,000  บาท                                                                    
                       เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน  
                    เช่น  ค่าอุปกรณ์กีฬา   ค่าปูายโครงการ   ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม 
                    ค่าสมนาคุณวิทยากร     ให้มีความรู้เพื่อเสรมิสร้างทักษะในการเล่นกีฬาและ 
                    การออกกําลังกายอย่างถูกต้อง 
                   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                  - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  213 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
                    การพัฒนาคณุภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
                  - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (14)14))   
                  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารบั 
                    การฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ.2557  
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                 รวม      100,000   บาท 
     งบด าเนินงาน                                                  รวม      100,000   บาท 
 ค่าใช้สอย                                                                                   รวม      100,000   บาท 
  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ    จ านวน     100,000   บาท 

    โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก                                            จ านวน     100,000   บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดทําปูาย   ค่าน้ําอบ น้ําหอม ดอกไม้  
                     ธูปเทียน ค่าจัดทําอาหารถวายพระค่ารับรองพิธีปิด    ค่าจ้างเหมา 
                     ตกแต่งขบวนแห่ประเพณีบุญบั้งไฟ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงาน     
                     ค่าจัดหาบั้งไฟเสี่ยงทาย ค่าจัดหาตะไลม้าพิธีเปิด ค่าจัดหาบั้งไฟ  ในการ 
                     จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสรงกู่เจ้าพ่อสิบกรี เวียนเทียนวันวิสาขบูชา  
                     เพ่ือร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสานฟ้ืนฟูประเพณี 
                     วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน  
                     และประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลเพ็กใหญ่และกระตุ้นให้เกิดการหวงแหน 
                     ศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือส่งเสริมให้พ้ืนที่โนนแท่นพระเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
                     ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของอําเภอพล 
                     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษาฯ) 
                   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
                     การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ 
                     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
                   - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  214 ยุทธศาสตร์ที่ 2  
                     การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
                    - เป็นไปตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
                      ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (11)  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  รวม  2,035,000  บาท 

   งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน   รวม     1,990,000   บาท 
      งบด าเนินงาน                                                            รวม         30,000   บาท 
 ค่าใช้สอย                                                                                   รวม        30,000   บาท 
  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                                                          จ านวน      30,000   บาท 
              ค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างออกแบบงานก่อสร้าง                             จ านวน      30,000   บาท 
              รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง 
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างออกแบบงานก่อสร้าง  รับรองแบบแปลนงานก่อสร้าง 
                     และรายจ่ายอื่นที่อยู่ในประเภทนี้ 
                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง) 
   งบลงทุน                                                                                       รวม    2,005,000  บาท 
       ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                                   รวม    2,005,000  บาท 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค                                                         รวม    2,005,000  บาท 

    โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  บ้านยานาง  หมู่ที่ 2                จ านวน      432,000  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์  บ้านยานาง  หมู่ที ่2 
                        กว้าง 8.00 เมตร  ยาว 15.00 เมตร สูง 4.70 เมตร  พร้อมติดตั้ง 
                        ปูายโครงการ    (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 
                        (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.) 
                      - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า 86  

           โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.เพ็กใหญ่                     จ านวน    334,000  บาท 
      เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารสํานักงาน อบต.เพ็กใหญ่  
                         กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 13.00 เมตร สูง 2.40 เมตร พร้อมติดตั้ง 
                         ปูายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด) 
                        (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.) 
                        - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2565  หน้า 13 
                โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.เพ็กใหญ่ (สนามกีฬา)  จ านวน    893,000  บาท 
     เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.เพ็กใหญ่ 
                        (สนามกีฬา) กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 24.00 เมตร  สูง 4.70 เมตร  
                         พร้อมติดตั้งปูายโครงการ   (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
                         อบต.กําหนด)    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.) 
                       - ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2565  หน้า 13 
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                โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10                     จ านวน      306,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโนนแต้  หมู่ที่ 10 โดยก่อสร้าง 
                       โรงสูบน้ําขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 2.50 เมตร และติดตั้ง 
                       ถังไฟเบอร์กลาส จํานวน 4 ถัง  พร้อมติดตั้งปูายโครงการ (รายละเอียด 
                       ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)      
                       (หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง อบต.) 
                     - ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2561-2565  หน้า 11 
 

                เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)              จ านวน      40,000  บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
                       (ค่า K)  จํานวน  40,000  บาท 
                      (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง อบต.) 
                     - ฐานอํานาจ  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค (กวจ)    0405.2/ว110  
                        ลงวันที่  5  มีนาคม  2561 
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แผนงานงบกลาง       รวม      15,058,980      บาท 
  งบกลาง                                          รวม    15,058,980  บาท 
      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                            จ านวน        67,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างในอัตราร้อยละ 5    
           ของค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.)            
           - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
           - หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9  
             ลงวันท่ี  22  มกราคม 2557  
           - หนังสือสํานักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 81  
             ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557     
 

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                       จ านวน         3,000  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ในอัตราร้อยละ  0.2   
           กรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บปุวยหรือสูญหาย   
           (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
          - พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561  
          - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4172  
            ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561   
 

      เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                  จ านวน  11,074,800  บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอาย ุ60 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป   
            ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามระเบียบ  กระทรวงมหาดไทยวา่ด้วย 
           หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุของ อปท.  พ.ศ. 2552 และ 
           ได้ขอขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับ อปท.ไว้แล้ว จํานวน 12 เดือน  
           (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
           -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วา่ด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพ 
            ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
            (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2562 
          - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 201  ยุทธศาสตร์ 
            ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  
 

        เบี้ยยังชีพคนพิการ                                                    จ านวน     3,196,800  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่มีสทิธิตาม 
            หลักเกณฑ์ที่กําหนดทีไ่ด้แสดงความจํานง  โดยการขอข้ึนทะเบียน 
            เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบต.แล้ว โดยคนพิการที่มีสิทธ ิ
            จะได้รับเบีย้คนพิการ คนละ 800 บาทต่อเดือน จํานวน 12 เดือน  
            (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
          - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจา่ยเงินเบี้ยความพิการ 
            ให้คนพิการของอปท.พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ.2562 
          - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  201    ยุทธศาสตร์ 
            ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ    
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     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์              จ านวน     120,000  บาท 
   เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ปุวยโรคเอดส์ในเขต 
            อบต.เพ็กใหญ่ จํานวน  20  คน ๆ ละ 500.-บาทต่อเดือน จํานวน 12  เดือน  
            (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
            - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท. พ.ศ. 2548               
            - ปรากฏตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า  201    
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ        
 

        ส ารองจ่าย                   จ านวน   144,013  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีท่ีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือจําเป็น 
           เร่งด่วนตามความเหมาะสมและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
           เป็นส่วนรวม   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
          - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม 
            อํานาจหน้าท่ีของ อปท. พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 
          - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลงวันท่ี 
            12 มีนาคม 2545 
          - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3215 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 
          - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่านท่ีสุด ท่ี มท 808.2/ว  0684 ลงวันท่ี  
            8 กุมภาพันธ์ 2560 
          - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 2145  
            ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2560 
          - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.7/ว 6768 ลงวันท่ี  
            29 พฤศจิกายน 2560 
          - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 516  
            ลงวันท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2561 
          - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1632  
            ลงวันท่ี 4  มิถุนายน 2561 
          - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 4014  
            ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 
          - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 4182  
            ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 
          - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 305  
            ลงวันท่ี 22 มกราคม 2562 
          - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 588  
            ลงวันท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 
          - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 1273  
            ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2562 
          - ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0820.3/ว 6884 
            ลงวันท่ี 1 เมษายน 2562  
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  รายจ่ายตามข้อผูกพัน                                                                         จ านวน   210,000  บาท 
      ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร                                                            จ านวน   10,000  บาท 
               เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ที่ประชาชนได้รับ 
               ประโยชน์โดยตรง  เช่น การทาสีตีเส้น สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยม 
               หยุดตรวจ  ปูายจราจร   กระจกโค้งจราจร   กระบองไฟจราจร   
               กรวยจราจร  แผงกั้นจราจร แผงพลาสติกใส่น้ํา เสาล้มลุกจราจร  
               เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็วรถ เป็นต้น 
              (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)  
              - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3892  ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
 

           เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                            จ านวน   50,000  บาท 
       เพ่ือจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเพ็กใหญ่  
       (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.) 
      - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 2502   
         ลงวันที่ 20 สิงหาคม  2553  
      - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 205 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ    
 

           เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.)                    จ านวน  150,000  บาท  
                  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เพ็กใหญ่   
                  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
                  หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินงาน 
                  และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ 
                  พ้ืนที ่พ.ศ. 2561  โดยประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 
                  เป็นต้นไป ภายใต ้พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. 2545 
                  มาตรา  47  สมทบเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  กรณีรายได้ของ อปท. 
                  ไม่รวมเงินอุดหนุนสูงกว่า  20  ล้านบาท 
                 (หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักปลัด อบต.)  
                - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขอองค์กรปกครอง 
                  ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 
                - ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  หน้า 199  ยุทธศาสตร์ 
                  ที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ       
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             เงินพิเศษ                              จ านวน      40,000   บาท 
         1.เงินค่าทําขวัญพนักงานและลูกจ้าง  จํานวน  10,000  บาท       
                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าทําขวัญ กรณีพนักงาน ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
                     ประสบอันตรายหรือบาดเจ็บขณะปฏิบัติราชการตามสิทธิอันพึงได้รับ  
                     (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
                     -ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่อง เงินทําขวัญพนักงาน 
                      และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547   
                   2.เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  จํานวน  10,000   บาท  
                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ เงินชดเชย เงินดํารงชีพ ให้แก่ผู้ประสบภัย 
                     หรือทายาท จากการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ 
                    ตามหน้าที่มนุษยธรรม  (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
                    -พระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ  
                     การปฏิบัติงานของชาติ หรือการปฏิบัติหน้าที่มนุษยธรรม พ.ศ. 2543  
                  3.เงินทดแทนกรณีพนักงานประสบอันตราย เจ็บปุวยหรือสูญหายเนื่องจาก  
                     การทํางานให้ราชการ   จํานวน  10,000   บาท 
                     เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณี 
                     พนักงานจ้างประสบอันตรายเจ็บปุวย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน 
                     ให้ราชการ   (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
                    -ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ 
                     พนักงานจ้าง อบต.  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2561 ลงวันที่ 3  พฤษภาคม 2562   
                    4.ค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิด  จํานวน 10,000 บาท 
                      เพ่ือจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทน   
                      กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย  เจ็บปุวย หรือสูญหาย เนื่องจาก 
                      การทํางานให้ราชการ    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด อบต.) 
                    -ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล เรื่อง ค่าตอบแทนและ 
                      สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพ่ิมเติม) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549   
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             เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)          จ านวน     203,367   บาท 
                    เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
                    สว่นท้องถิ่น (กบท.)   
                    (หน่วยงานที่รับผิดชอบ   ส านักปลัด อบต.) 
                    -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
                     สว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2554 
                   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 3466   
                     ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561  
                   - หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว 2305  
                     ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561   
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