
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก
อําเภอ เทพสถิต   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 66,980,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 10,675,652 บาท
งบบุคลากร รวม 7,883,652 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,961,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป งานบริหารทัวไป 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 3,247,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขา
สภาฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,922,572 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,183,460 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือน ตาม
แผนอัตราสามปี พ.ศ. 2561-2563  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  แยกเป็น
    -นักบริหารงาน อบต.  เป็นเงิน 495,000  บาท
    -นักบริหารงานทัวไป  เป็นเงิน 349,320  บาท
    -นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน  323,760  บาท
    -นักทรัพยากรบุคคล        เป็นเงิน 293,880  บาท
    -เจ้าพนักงานธุรการ        เป็นเงิน  234,960  บาท
    -เจ้าพนักงานธุการ        เป็นเงิน  188,640  บาท
    -เจ้าหน้าทีประชาสัมพันธ์    เป็นเงิน 297,900  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นประจําตําแหน่งนักบริหารของพนักงานในหน่วยงาน อบต
. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป แยกเป็น 
    -นักบริหารงาน อบต.     เป็นเงิน  168,000  บาท
    -นักบริหารงานทัวไป     เป็นเงิน  42,000  บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,400,940 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พร้อมทังปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างทีหน่วยงานของ อบต. ทําสัญญาจ้าง ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  แยกเป็น
    -ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล    เป็นเงิน  256,224  บาท
    -พนักงานขับรถยนต์        เป็นเงิน 151,248  บาท
    -พนักงานขับรถยนต์        เป็นเงิน  129,468  บาท
    -ยาม    เป็นเงิน  108,000  บาท
    -นักการภารโรง    เป็นเงิน  108,000  บาท
    -คนงานทัวไป      เป็นเงิน  648,000  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 128,172 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ทีหน่วยงาน อบต.ทําสัญญา
จ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  แยกเป็น
    -พนักงานขับรถยนต์    เป็นเงิน  8,172  บาท
    -พนักงานขับรถยนต์    เป็นเงิน  24,000  บาท
     -ยาม    เป็นเงิน  12,000  บาท
    -นักการภารโรง    เป็นเงิน  12,000  บาท
    -คนงานทัวไป     เป็นเงิน 72,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 2,792,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 150,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหรือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
หรือพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีมีสิทธิได้รับเงินตาม
ระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้าน ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป งานบริหารทัวไป 

ค่าใช้สอย รวม 1,217,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานบริหารทัวไป  แยกเป็น
    -จ้างเหมาบริการพนักงาน  เป็นเงิน  102,000  บาท 
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการ  จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงให้กับหน่วยงาน ค่าหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป 
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองและพิธีการ (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน) ค่ารับรองเปิดอาคารต่างๆ  หรือค่าใช้
จ่ายในพิธีศาสนา  รัฐพิธี  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ขับเคลือนกิจกรรมสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการขับเคลือนกิจกรรมสร้างพลเมือง
ในระบบประชาธิปไตย  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
ทัวไป อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมจนถึง ฉบับที 6 พ.ศ
. 2552  มาตรา 67 (9) ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564  ข้อ 3 หน้า 209 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้าง  และผู้บริหาร พร้อมทังสมาชิกสภาฯ ที
เดินทางไปราชการ ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผงานบริหาร
งานทัวไป  งานบริหารทัวไป 
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลาฯ  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิน   ปรากฏ
ในแผนงานบริงานทัวไป  งานบริหารทัวไป พรบ. สภาตําบล และงค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข เพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67 (9)) ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ7หน้า210
เลือกตัง จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตัง ของผู้บริหารท้องถิน  สมาชิก
สภาท้องถิน   ปรากฏในแผนงานบริหารทัวไป  งานบริหารงานทัวไป ตาม
อํานาจหน้าที พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 (9)  และตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที 1 หน้าที 209  
อบรมกฎหมายเบืองต้นของชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมกฎหมายเบืองต้นของ
ชุมชน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป ตาม
อํานาจหน้าที พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 (9)  และตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที 2 หน้าที 209  
อบรมการขับเคลือนภารกิจศูนย์ยุติธรรมชุมชน(ศยธ.) จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินตามโครงการอบรมขับเคลือนภารกิจศุนย์ยุติธรรม
ชุมชน(ศยธ.)  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป    งานบริหารงานทัว
ไป ตามอํานาจหน้าที พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 (9)  และตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ลําดับที 16 หน้าที 212 
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท
 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารทัวไป 

ค่าวัสดุ รวม 970,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยให้ถือการจําแจกประเภท
รายการตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน   โดยให้ถือการจําแจกประเภท
รายการตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 455,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตําบลนายางกลัก  ปรากฏใน
แผงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ ขององค์การบริหารส่วนตําบล ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  ของหน่วยงาน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารทัวไป 

งานบริหารงานคลัง รวม 2,864,824 บาท
งบบุคลากร รวม 2,320,824 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,320,824 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,507,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของหน่วยงานพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ .2561-2563 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง  แยกเป็น
    -ผู้อํานวยกองการคลัง    เป็นเงิน 382,560 บาท
    -หัวหน้าฝ่ายการเงิน    เป็นเงิน  293,880  บาท
    -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    เป็นเงิน  297,900  บาท
    -เจ้าพนักงานพัสดุ    เป็นเงิน  234,960  บาท
    -เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    เป็นเงิน  297,900  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง และหัวหน้าฝ่ายการ
เงิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง  แยกเป็น

    -ผู้อํานวยการกองคลัง    เป็นเงิน  42,000  บาท
    -หัวหน้าฝ่ายการเงิน    เป็นเงิน  18,000  บาท
     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 689,688 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของหน่วยงานที อบต.ทําสัญญา
จ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง แยกเป็น
    -ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    เป็นเงิน  194,784  บาท
    -ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีกาเรงินและบัญชี    เป็นเงิน  138,804 บาท
    -ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ    เป็นเงิน  140,100  บาท
    -คนงานทัวไป    เป็นเงิน 108,000 บาท
    -พนักงานจดมาตรวัดนํา    เป็นเงิน  108,000  บาท 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,936 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง พร้อมทังปรับปรุงเงินเพิม
ต่างๆของพนักงานจ้าง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง แยกเป็น 
    -ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี    เป็นเงิน  20,616  บาท
    -ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ    เป็นเงิน  19,320 บาท
    -คนงานทัวไป    เป็นเงิน  12,000  บาท
    -พนักงานจดมาตรวัดนํา    เป็นเงิน  12,000  บาท
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งบดําเนินงาน รวม 544,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและหรือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
หรือพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีมีสิทธิได้รับเงินตาม
ระเบียบกําหนด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิได้รับตามระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงานการบริหาร
ทัวไป  งานบริหารงานคลัง 

ค่าใช้สอย รวม 364,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน  ปรากฏในแผนงานบริหารงาน
ทัวไป  งานคลัง  สามารถแยกได้ดังนี
    -จ้างเหมาพนักงานจัดเก็บค่านําประปา    เป็นเงิน  102,000  บาท
    -จ้างเหมาพนักงานช่วยงานจัดเก็บรายได้    เป็นเงิน  102,000  บาท 
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการ  จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงให้กับหน่วยงาน ค่าหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง  ทีเดินทางไปราชการ เช่นค่าเบีย
เลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ  ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง 
เพิมพูนรายได้การจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องที จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมพูนรายได้การจัดเก็บภาษีโรง
เรือน ภาษีป้าย และภาษีบํารุงท้องถิน  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง ตามอํานาจหน้าที พรบ.กําหนดและขันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542แก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 2 พ.ศ.2549 มาตราที23ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ข้อ9หน้า290

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ โดยให้ถือการจําแจกประเภท รายจ่ายตามหนังสือของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1657 ลว
. 16 กรกฎาคม 2559 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วน
มาก ที มท 008.2/ว 1134  ลว. 9  มิถุนายน 2558  ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง 
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ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  โดยให้ถือการจําแจกประเภท รายจ่ายตาม
หนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1657 ลว
. 16 กรกฎาคม 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัวไป  งานบริหาร
งานคลัง 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   โดยให้ถือการจําแจกประเภท ราย
จ่ายตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยให้ถือการจําแจกประเภท รายจ่าย
ตามหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
 1657 ลว. 16 กรกฎาคม 2559 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทัว
ไป  งานบริหารงานคลัง  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ของหน่วยงาน   ปรากฏในแผน
งานบริหารงานทัวไป  งานบริหารงานคลัง 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,378,400 บาท
งบบุคลากร รวม 866,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 866,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 609,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของหน่วยงานพร้อมทังปรับปรุงเงินเดือนตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  แยกเป็น
    -นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    เป็นเงิน 355,320  บาท 
    -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     เป็นเงิน  254,280
  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 220,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างพร้อมทังปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง ทีหน่วยงาน อบต. ทําสัญญาจ้าง ปรากฏในแผนงานรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน    แยกเป็น
    -พนักงานขับรถบรรทุกนํา    เป็นเงิน  112,800  บาท
    -พนักงานขับรถกู้ชีพ          เป็นเงิน  108,000  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ทีหน่วยงาน อบต. ทําสัญญา
จ้าง  ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
การรักษาความสงบภายใน  แยกเป็น 
    -พนักงานขับรถบรรทุกนํา    เป็นเงิน  24,000  บาท
    -พนักงานขับรถกู้ชีพ     เป็นเงิน  12,000  บาท 
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งบดําเนินงาน รวม 512,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหรือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลหรือพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีมีสิทธิได้รับ
เงินตามระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภาย
ใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้าน ให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิตามระเบียบ กําหนด  ปรากฏในแผนงานการรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 

ค่าใช้สอย รวม 182,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน  ปรากฏในแผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานการบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภาย
ใน  แยกเป็น
    -จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เป็นเงิน   102,000  บา 
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการ  จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงให้กับหน่วยงาน ค่าหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบกําหนด ฯ
 ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทัวไปเกียวกับการ
รักษาความสงบภายใน

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท
 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนการรักษาความสงบภาย
ใน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
การรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการรักษาความ
สงบภายใน 

วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองดับเพลิง  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 720,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 720,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 720,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
แก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาและความเดือนร้อนของ
ประชาชนทีเกิดสาธารณภัยต่างๆ  เช่นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง  ภัยหนาว อัคคีภัยและไฟ
ป่า   ให้ถือปฏิบัตตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท
 0313.4/ว 667 ลว. 12 มีนาคม 2545   หนังสือกระทรวง
มหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215 ลว.3 มิถุนายน 2559 หนังสือกรมส่ง
เสริมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 4515 ลว.11  สิงหาคม 2558 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนที มหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลว
.8 กุมภาพันธ์  2560 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน  ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามอํานาจหน้าทีระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
.2553 ,พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 ข้อ 67(4) และพรบ.กําหนดแผนและขัน
ตอนกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน มาตรา 16 (29) และ (30)  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้ อ14 หน้า 215 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม่    ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามอํานาจหน้าที  พรบ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ
. 2552 ข้อ 67(4) และพรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจ พ.ศ
. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน มาตรา 16 (29) และ (30)  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้ อ3 (1) หน้า 213 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
สงกรานต์   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตามอํานาจหน้าที พรบ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ
. 2552 ข้อ 67(4) และพรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจ พ.ศ
. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน มาตรา 16 (29) และ (30)  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้ อ 3 (2) หน้า 213
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ฝึกอบรมจัดตัง อปพร. จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมจัดตัง อปพร.   ปรากฏใน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย ตามอํานาจหน้าทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 ,พรบ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ
. 2552 ข้อ 67(4) และพรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจ พ.ศ
. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน มาตรา 16 (29) และ (30)  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้ อ11 หน้า 214 
ฝึกอบรมทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.   ปรากฏในแผน
งานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย ตามอํานาจหน้าทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 ,พรบ.สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ
. 2552 ข้อ 67(4) และพรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจ พ.ศ
. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน มาตรา 16 (29) และ (30)  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้ อ 8 หน้า 214 
วัน อปพร. จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน อปพร. ปรากฏในแผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตาม
อํานาจหน้าทีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 ,พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 ข้อ 67(4) และ
พรบ.กําหนดแผนและขันตอนกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน มาตรา 16 (29) และ (30)  ตามแผนพัฒนาท้องถิน
สีปี พ.ศ. 2561-2564 ข้ อ 9 หน้า 214 
อบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย   ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ตามอํานาจหน้าทีระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ
.2553 ,พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 ข้อ 67(4) และพรบ.กําหนดแผนและขัน
ตอนกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน มาตรา 16 (29) และ (30)  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้ อ 7 หน้า 214 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 792,600 บาท
งบบุคลากร รวม 667,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 667,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 625,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของหน่วยงานรวมทังปรับปรุงเงินเดือนตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา  แยกเป็น
    -ผู้อํานวยการกองการศึกษา    เป็นเงิน 435,000  บาท
    -นักวิชาการศึกษา            เป็นเงิน 190,000  บาท
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองกาารศึกษา  ปรากฏใน
แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา   

งบดําเนินงาน รวม 125,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 25,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถินและหรือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสํารหับ
พนักงานส่วนทอ้งถินเป็นกรณีพิเศษ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการให้กับพนักงานหรือ
พนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีมีสิทธิได้รับเงินตาม
ระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการ
ศึกษา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา บุตรของพนักงานและลูกจ้างประจําที
มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับการศึกษา 

ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการ  จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงให้กับหน่วยงาน ค่าหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง ทีเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพักฯ ทีมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท
 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา 

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับการศึกษา 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 14,315,250 บาท
งบบุคลากร รวม 3,110,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,110,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,310,340 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของหน่วยงานรวมทังปรับปรุงเงินเดือนตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี  พ.ศ. 2561-2563  ปรากฎในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  แยกเป็น 
    -ครู        เป็นเงิน  1,310,340  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,620,000 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างของหน่วยงานที อบต.ทําสัญญาจ้างตามแผน
อัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563  ปรากฏในแผนงานการศึกษา งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  แยกเป็น
    -ผู้ดูแลเด็ก    เป็นเงิน  1,404,000  บาท
    -คนงานทัวไป  เป็นเงิน  216,000 บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
 2561-2563  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  แยกเป็น
    -ผู้ดูแลเด็ก    เป็นเงิน  156,000  บาท
    -คนงานทัวไป    เป็นเงิน  24,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 5,940,910 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหรือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
หรือพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีมีสิทธิได้รับเงินตาม
ระเบียบฯ  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลหรือ
ลูกจ้างประจําทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
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ค่าใช้สอย รวม 2,579,300 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 204,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาพนักงาน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  แยกเป็น
    -จ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก    เป็นเงิน  204,000  บาท 
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 99,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการ  จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงให้กับหน่วยงาน ค่าหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ
  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 56,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศุนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม
ศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการสร้างการเรียนรู้ต่างๆของเด็ก จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างการเรียนรู้ต่างๆของเด็ก  ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา อยู่ในอํานาจ
หน้าที พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา67(5))ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ.2561-2564) ข้อ6หน้า203
รถรับส่งนักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 360,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรถรับส่งนักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ปรากฏในแผนงานการศึกษา   งานก่อนระดับวัย
เรียนและประถมศึกษา อยู่ในอํานาจหน้าที พรบ. สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ
.2552 มาตรา67(5))ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ข้อ20หน้า205 
วันเด็กแห่งชาติ จํานวน 62,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา อยู่ในอํานาจหน้าที พรบ
. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา67(5))ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ข้อ4หน้า203
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด
.

จํานวน 480,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-ค่าจัดการเรียน
การสอนของ ศพด. ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนา
ยางกลัก จํานวน 209 คนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหิน
ฝน จํานวน 31 คน ๆละ 1,700  บาท/ปี   ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานก่อนระดับวัยเรียนและประถมศึกษา  อยู่ในอํานาจหน้าที พรบ
. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
เติม (ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา67(5))ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ข้อ9หน้า203
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สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-อาหารกลางวันของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

จํานวน 1,176,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา-อาหารกลางวัน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนะล 20 บาท/วัน จํานวน 245  วัน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตําบลนายางกลัก 209 คน และศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหิน
ฝน 31 คน  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานก่อนระดับวัยเรียนและ
ประถมศึกษาอยู่ในอํานาจหน้าที พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ
.2552 มาตรา67(5))ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ข้อ9หน้า203

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท
 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานก่อน
ระดับวัยเรียนและประถมศึกษา  

ค่าวัสดุ รวม 3,305,610 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน   โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   โดยให้ถือการจําแจกประเภท
รายการตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,981,610 บาท
เพือจ่าเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้กับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพืนทีตําบลนายางกลัก 
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก จํานวน 209 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน 260 วัน เป็นเงิน  400,485.80 บาท
    -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหินฝน  จํานวน 31 คนๆละ 7.37
 บาท จํานวน  260 วัน เป็นเงิน  59,402.20  บาท
    -โรงเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 1,316 คน ๆละ 7.37 บาท จํานวน 260
 วัน  เป็นเงิน  2,521,719.20  บาท  ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง   โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
งานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

วัสดุอืน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุอืน เช่น ทีนอนสําหรับเด็กเล็ก ฯโดยให้ถือการจําแจก
ประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 36,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนงานการ
ศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

งบเงินอุดหนุน รวม 5,264,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 5,264,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลนายางกลัก จํานวน 5,264,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพืนที
ตําบลนายางกลัก  จํานวน 1316 คนๆ
ละ 20 บาท/วัน จํานวน 200  วัน ปรากฏในแผนงานการศึกษา  งานก่อน
ระดับวัยเรียนและประถมศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 2,176,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,359,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,359,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 717,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของพนักงานในหน่วยงานรวมทังปรับปรุงเงินเดือน
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี 2561-2563  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แยกเป็น
    -ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข    เป็นเงิน  362,640  บาท
    -นักวิชาการสาธารณสุข        เป็นเงิน  355,320  บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แยกเป็น  
    -ผู้อํานวยการกองสาธารณสุข    เป็นเงิน  42,000  บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 540,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  ของหน่วย อบต. ทีทําสัญญา
จ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563  ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข  แยกเป็น
    -คนงานทัวไป       เป็นเงิน  216,000  บาท
    -คนงานประจํารถขยะ    เป็นเงิน  324,000  บาท

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ  ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
. 2561-2563   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับสาธารณสุข  แยกเป็น
    -คนงานทัวไป    เป็นเงิน  24,000 บาท
    -คนงานประจํารถขยะ    เป็นเงิน   36,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 477,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหรือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบ
กําหนด  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 

ค่าใช้สอย รวม 227,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
จ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข แยกเป็น
    -จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยงานกองสาธารณสุขฯ 
เป็นเงิน 102,000  บาท 
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการ  จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงให้กับหน่วยงาน ค่าหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในราชอาณาจักรของ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 
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ชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชนสะอาดปราศจากโรคภัย  ปรากฏ
ในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข อํานาจ
หน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2) การรักษา
ความสะอาดของถนน ทางนํา ทางเดิน และทีสาธารณะ รวมทังการกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล  , พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 มาตรา 16 (17)   ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 8 หน้า 207 
ตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภคบริโภค จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภค
บริโภค  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ
. 2552 มาตรา 67(3) งานป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  , พรบ
.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)   ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 11 หน้า 207 
สือประชาสัมพันธ์เกียวกับงานสาธารณสุข จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสือประชาสัมพันธ์เกียวกับสาธารณ
สุข   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณ
สุข  อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(3) งานป้องกัน
โรคและระงับโรคติดต่อ  , พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 มาตรา 16 (19)   ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 10 หน้า 207 
อบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กและครูพีเลียงในการเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนายางกลัก

จํานวน 15,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กและครูพี
เลียงในการเฝ้าระวังโรคติดต่อในเด็กเล็กของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลนา
ยางกลัก   ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับ
สาธารณสุข อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ
. 2552 มาตรา 67(3) งานป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  , พรบ
.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19)   ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 6 หน้า 207 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท
 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานสาธารณ
สุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 
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ค่าวัสดุ รวม 220,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน    โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
งานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์    โดยให้ถือการจําแจก
ประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์     โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับสาธารณสุข 

งบเงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 340,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 340,000 บาท
เพืออุดหนุนตามโครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 250,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  โดยให้ถือการจําแจกประเภท
รายการตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  โดยให้ถือการจําแจก
ประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข
และงานสาธารณสุขอืน 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,197,080 บาท
งบบุคลากร รวม 1,027,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,027,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 685,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานของหน่วยงานพร้อมทังปรับปรุงเงิน
เดือน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ .2561-2563  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  แยกเป็น
    -ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม    เป็นเงิน  329,760  บาท
    -นักพัฒนาชุมชน        เป็นเงิน  355,320  บาท
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ 2561-2563  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์ งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  แยกเป็น
    -ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม    เป็นเงิน 42,000  บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 288,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของหน่วยงานที อบต. ทําสัญญา
จ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ .2561-2563  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  แยกเป็น
    -ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    เป็นเงิน  180,000  บาท
    -คนงานทัวไป    เป็นเงิน   108,000  บาท 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ
 .2561-2563  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ แยกเป็น
    -คนงานทัวไป    เป็นเงิน  12,000  บาท

งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 15,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหรือเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนัก
งานส่วนทอ้งถินเป็นกรณีพิเศษ  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้าง  ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ทีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทัว
ไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  ทีมีสิทธิตามระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไปเกียวสังคมสงเคราะห์ 
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ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการ  จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงให้กับหน่วยงาน ค่าหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานสังคม
สงเคราะห์  งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง ทีเดินทางไปในราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียง ค่า
พาหนะ ค่าเช่าทีพัก  ฯ  ทีมีสิทธิตามระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงาน
สังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 
โครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรดนําดําหัวผู้สูงอายุ   ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์  แผนงานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคม
สงเคราะห์ อยู่ในอํานาจหน้าที พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ
.2552 มาตรา67(6))ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ข้อ3หน้า220

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท
 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร
งานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ 

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับสังคมสงเคราะห์ 
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งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 200,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 170,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 170,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ซ่อมแซมทีอยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ทีอยู่อาศัย จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทีอยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาศ  ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ทีอยู่
อาศัย  ของประชาชนในพืนทีตําบล ทีมีสิทธิได้รับการช่วยเหลือตาม
ระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ อยู่ในอํานาจหน้าที พรบ. สภาตําบลและองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ
.2552 มาตรา67(6))ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ข้อ2หน้า198
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  ปราฏในแผน
งานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ อยู่ใน
อํานาจหน้าที พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา67(6))ตามแผน
พัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564) ข้อ7หน้า199
ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ อยู่ในอํานาจหน้าที พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ
.2552 มาตรา67(6))ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ข้อ4หน้า199
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กหรือผู้ด้อย
โอกาส   ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ อยู่ในอํานาจหน้าที พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ
.2552 มาตรา67(6))ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
.2561-2564) ข้อ1หน้า198

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
จัดตังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเทศบาลตําบลเทพสถิต ดําเนินงานของโครงการ
จัดตังศุนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์  งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,633,660 บาท
งบบุคลากร รวม 2,151,660 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,151,660 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,031,400 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานในหน่วยงานรวมทังปรับปรุงเงินเดือนตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ .2561-2563  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน แยกเป็น
    -ผู้อํานวยการกองช่าง    เป็นเงิน  435,600  บาท
    -นายช่างโยธา    เป็นเงิน  297,900  บาท
    -นายช่างสํารวจ    เป็นเงิน  297,900  บาท
    

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  แยกเป็น
    -ผู้อํานวยการกองช่าง    เป็นเงิน 42,000  บาท 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 954,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างในหน่วยงานที อบต. ทําสัญญา
จ้าง  ตามแผนอัตรากําลัง พ.ศ 2561-2563  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน  แยกเป็น
    -ผู้ช่วยนายช่างโยธา    เป็นเงิน  138,000 บาท
    -ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ    เป็นเงิน  138,000  บาท
    -ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    เป็นเงิน  138,000  บาท
    -คนงานทัวไป        เป็นเงิน  324,000  บาท
    -พนักงานผลิตนําประปา    เป็นเงิน  216,000  บาท 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 124,260 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้างในหน่วยงาน ที อบต.ทําสัญญา
จ้าง  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี พ.ศ .2561-2563  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน แยกเป็น
    -ผู้ช่วยนายช่างโยธา    เป็นเงิน 21,420  บาท
    -ผู้ช่วยนายช่างสํารวจ    เป็นเงิน  21,420  บาท
    -ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า    เป็นเงิน  21,420  บาท
    -คนงานทัวไป    เป็นเงิน  36,000  บาท
    -พนักงานผลิตนําประปา    เป็นเงิน  24,000  บาท 

งบดําเนินงาน รวม 282,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน และหรือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับ
พนักงานส่วนท้องถินเป็นกรณีพิเศษ  ปราฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง ทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทีมีสิทธิเบิกตาม
ระเบียบ   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียว
กับเคหะและชุมชน 
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน/ค่าเช่าซือบ้าน ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา ทีมีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

ค่าใช้สอย รวม 162,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน จํานวน 102,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงาน ช่วยงานซ่อมแซมไฟฟ้า  ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและ
ชุมชน แยกเป็น  
    -จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยงานซ่อมแซมไฟฟ้า  
เป็นเงิน 102,000  บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการ  จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงให้กับหน่วยงาน ค่าหนังสือ   ค่าถ่ายเอกสาร ค่าระวางรถ ค่า
เช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียมต่างๆ  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร    ของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง เช่น ค่าเบียเลียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ฯ  ที
มีสิทธิเบิกตามระเบียบกําหนด   แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน
ทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและช่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ   โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท
 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน 
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง   โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตาม
หนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรือง
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผน
งานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการ
ตามหนังสือด่วนมากที มท 0808.2/ว 3523 ลว
. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทัวไป
เกียวกับเคหะและชุมชน  

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  เพือขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํา ภายในตําบลนายางกลัก  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานบริหารงานทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 350,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดแยกขยะต้นทาง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการคัดแยกขยะต้นทาง  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล อํานาจหน้าทีตาม พร
บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทาง
นํา ทางเดินและทีสาธารณะ รวมทังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล , พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17)   ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 3 หน้า 217 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเพือให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ โดยให้ถือการจําแจกประเภทรายการตามหนังสือด่วนมากที มท
 0808.2/ว 3523 ลว. 20  มิถุนายน 2559  เรืองหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งาน
กําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล

งบลงทุน รวม 250,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าซ่อมบํารุงรถขยะ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษารถขยะ  ของหน่วยงาน ให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล
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ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ปรับปรุงทีทิงขยะ จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินตามโครงการปรับปรุงทีทิงขยะ  ปรากฏในแผนงาน
เคหะและชุมชน  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล อํานาจหน้าทีตาม พร
บ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2) การรักษาความสะอาดของถนน ทาง
นํา ทางเดินและทีสาธารณะ รวมทังการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง
ปฏิกูล , พรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (17)   ตามแผนพัฒนาท้อง
ถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 2 หน้า 217 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 360,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 360,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 360,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด   ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  งานสงเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนอยู่ในอํานาจหน้าที พรบ. กําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 มาตรา16(30) ตามแผนพัฒนาสีที พ.ศ
.2561-2564 ข้อ9 หน้า194
ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพเพิมรายได้ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอาชีพเพิมราย
ได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข็มแข็งชุมชน อํานาจหน้าที พรบ. กําหนดแผนและขัน
ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
.2542 มาตรา16(30) ตามแผนพัฒนาสีที พ.ศ
.2561-2564 ข้อ1 หน้า193
ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบ
ครัว  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
ส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน  ปรากฏในแผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้นําองค์กร จํานวน 100,000 บาท
เพือเป็นค่าดําเนินตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้นําองค์กร ปรากฎในการแผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนอํานาจหน้าที พรบ
. กําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2542 มาตรา16(30) ตามแผนพัฒนาสีที พ.ศ
.2561-2564 ข้อ3หน้า193
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ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุ่มสตรีและผู้นําองค์กร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นํากลุ่มสตรี
และผู้นําองค์กร ปรากฎในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่ง
เสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชนอํานาจหน้าที พรบ. กําหนด
แผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ
.ศ.2542 มาตรา16(30) ตามแผนพัฒนาสีที พ.ศ
.2561-2564 ข้อ4 หน้า194

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
แข่งขันกีฬายุวชนตําบลนายางกลัก จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการแข่งขันกีฬายุวชนตําบลนายางกลัก ปราก
ฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ อํานาจหน้าทีตามพรบ.กําหนดแผนและขันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542  มาตรา 16 ข้อ 14 และ  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 4 หน้า 201 
แข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลนายางกลัก จํานวน 200,000 บาท
เพือจายเป็นค่าดําเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลนา
ยางกลัก ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งาน
กีฬาและนันทนาการ อํานาจหน้าทีตาม พรบ. กําหนดแผนและขันตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2542 มาตรา 16 ข้อ 14   ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 1 หน้า 201

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 110,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเพือให้ได้มาซึงบริการ จ้างบุคคลภายนอกทําการอย่าง
ใดอย่างหนึงให้กับหน่วยงาน  ค่าหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าระวางรถ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒธรรมท้องถิน   

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
วันลอยกระทง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินตามโครงการแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน พรบ. สภาตําบล และงค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข เพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67 (5)) ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ2 หน้า220
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายค่าดําเนินการตามโครงการแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถินพรบ. สภาตําบล และงค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข เพิมเติม (ฉบับที 6 พ.ศ
.2552 มาตรา 67 (5)) ตามแผนพัฒนาสีปี พ.ศ
.2561-2564 ข้อ4 หน้า221
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 3,172,000 บาท
งบลงทุน รวม 3,172,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,172,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างถนน คสล. คุ้มซับสเลเต ช่วงที 2  หมู่ที 10 บ้านห้วยหินฝน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มซับสเลต ช่วงที 2  หมู่
ที 10 บ้านห้วยหินฝน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. นายางกลัก
กําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน  อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552
  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 10
  หน้า 6)
ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3  หมู่ที 15  บ้านประดู่ซับกาด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 หมู่ที 15 บ้านประดู่
ซับกาด  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (ราย
ละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน   อํานาจ
หน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 13
  หน้า 7)

ก่อสร้างถนน คสล. ซอยจิตรวิมล ม.2 บ้านหัวสะพาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยจิตรวิมล หมู่ที 2 บ้าน
หัวสะพาน  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (ราย
ละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 2
หน้า 4)
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยมีภิรมย์  ม.1 บ้านนายางกลัก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยมีภิรมย์ หมู่ที 1 บ้านนา
ยางกลัก  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (ราย
ละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 1
 หน้า 4)
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ก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลเจ้าพ่อ ช่วงที 2 หมู่ที 8  บ้านห้วยน้อย จํานวน 197,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยศาลเจ้าพ่อ ช่วงที 2 หมู่
ที 8 บ้านห้วยน้อย   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต. นายางกลัก
กําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 9
  หน้า 6)
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสายหยุด หมู่ที 13  บ้านโนนจําปา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสายหยุด หมู่ที 13 บ้าน
โนนจําปา   ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (ราย
ละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 12
 หน้า 7) 
ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายชิน -ผู้ใหญ่สุนทร ช่วงที 3 หมู่ที 17  
บ้านหนองรัง

จํานวน 197,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายซิน -ผู้ใหญ่
สุนทร ช่วงที 3  หมู่ที 17 บ้านหนองรัง   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 81
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
แปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 15
 หน้า 8)
ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกสะอาด-เขาเหลือง ช่วงที 1 หมู่ที 6 บ้านโคก
สะอาด

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกสะอาด-เขา
เหลือง ช่วงที 1  หมู่ที 6  บ้านโคกสะอาด  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 65
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
แปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 7
  หน้า 6)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายไทยเดิม ช่วงบ้านนางทอง-นายสําเนียง  หมู่ที 4  
บ้านนําล
าด

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล.สายไทยเดิม ช่วงทีบ้านนาง
ทอง-นายสําเนียง หมู่ที 4 บ้านนําลาด   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
แปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ5
 หน้า 5)
ก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นายแฉะ-สามแยก ช่วงที 1  หมู่ที 5 บ้านเสลียง
ทอง

จํานวน 197,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นายแฉะ-สาม
แยก ช่วงที 1  หมู่ที 5 บ้านเสลียงทอง   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 81
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
แปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 6
  หน้า 5)
ก่อสร้างถนน คสล. สายวังเสือแช่ ช่วงที 2  หมู่ที 4  บ้านนําลาด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายวังเสือแช่ ช่วงที 2 หมู่
ที 4 บ้านนําลาด   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต. นายางกลัก
กําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 4
  หน้า 5)
ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลากลางบ้าน - บ้านหัวสะพาน ช่วงที 3  หมู่ที 16 
บ้านเก้าสัมพันธ์

จํานวน 154,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลากลางบ้าน-บ้านหัว
สะพาน ช่วงที 3 หมู่ที 16 บ้านเก้าสัมพันธ์   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 65
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
แปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 14
  หน้า 8)
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ก่อสร้างถนน คสล. สายหลักบ้านเทพนิมิต ช่วงบ้านนางจันทร์ แดงแคง ช่วง
ที 1 หมู่ที 12 บ้านเทพนิมิต

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักบ้านเทพนิมิต ช่วง
บ้านนางจันทร์ แดงแคง ช่วงที 1 หมู่ที 12 บ้านเทพนิมิต  ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดเป็นไป
ตามแบบแปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 11
  หน้า 7)
ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยล้างชาม ช่วง 3  หมู่ที 3  บ้านวังตาท้าว จํานวน 195,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยล้างชาม ช่วงที 3
 หมู่ที 3 บ้านวังตาท้าว  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15
 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15
 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต. นายางกลัก
กําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 3
 หน้า 5)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ่างเก็บนํา-ป้าชม้อย  หมู่ที 7  บ้านคลอง
ไทร

จํานวน 197,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอ่างเก็บนํา -ป้า
ชม้อย หมู่ที 7 บ้านคลองไทร   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 81
 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50
 เมตร หนา 0.15 เมตร ทังสองข้าง (รายละเอียดเป็นไปตามแบบ
แปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 8
 หน้า 6)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ซ่อมแซมถนน คสล. ซอยศิลธรรม หมู่ที 2  บ้านหัวสะพาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยศิลธรรม หมู่ที 2 บ้าน
หัวสะพาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ กว้าง 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ทังสองข้าง (ราย
ละเอียดเป็นไปตามแบบแปลน อบต. นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผน
งานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  
 อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 17
  หน้า 9)
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ซ่อมแซมถนนหินคลุก คุ้มตะวันออกไร่นายเบอร์  หมู่ที 11  บ้านวังช้าง จํานวน 103,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุกคุ้มตะวันออกไร่นาย
เบอร์ หมู่ที 11  บ้านวังช้าง  ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา
เฉลีย 0.15เมตร พร้อมงานวางท่อ 0.40 เมตร จํานวน 4 ท่อน   (ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.นายางกลักกําหนด)  ปรากฏในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  อํานาจหน้าที
ตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับท1ี  ข้อ 21
  หน้า 10)
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยปัญญาแจ้ง-ไร่นายไพฑูลย์ หมู่ที 11  บ้านวังช้าง จํานวน 71,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยปัญญาแจ้ง-ไร่นาย
ไพฑูลย์  หมู่ที 11  บ้านวังช้าง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก
กําหนด) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครง
สร้างพืนฐาน  อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67
 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 20
  หน้า 10)
ซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยสวิงอุทิศ หมู่ที 16 บ้านเก้าสัมพันธ์ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุกซอยสวิงอุทิศ หมู่ที 16
 บ้านเก้าสัมพันธ์  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา
เฉลีย 0.15 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก
กําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน  อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552
  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 23
  หน้า 11)
ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเขาเหลือง -บ้านเก่า หมู่ที 15 บ้านประดู่ซับกาด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาเหลือ-บ้านเก่า หมู่
ที 15 บ้านประดู่ซับกาด  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 460 เมตร หนา
เฉลีย 0.08 เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก
กําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน   อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552
  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 23
  หน้า11)
ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเข้าอ่างเก็บนําเขากรด หมู่ที 1 บ้านนายางกลัก จํานวน 106,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเข้าอ่างเก็บนําเขา
กรด หมู่ที 1 บ้านนายางกลัก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 480 เมตร หนา
เฉลีย 0.08เมตร  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก
กําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน   อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552
  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 16
 หน้า 8)
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ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านโนนจําปา-บ้านโคกอนุ  ช่วงที 4  หมู่ที 13  
บ้านโนนจําปา

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านโนนจําปา-บ้าน
โคกอนุ ช่วงที 4 หมู่ที 13 บ้านโนนจําปา  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 460
 เมตร หนาเฉลีย 0.08เมตร  พร้อมงานวางท่อขนาด 0.40
 เมตร จํานวน 5 ท่อน  (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นายางกลัก
กําหนด)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพืนฐาน   อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552
  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 22
  หน้า 10)
ซ่อมแซมฝาย คสล. คลองปุย  หมู่ที 14 บ้านโนนเจริญ จํานวน 210,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการซ่อมแซมฝาย คสล. คลองปุญ หมู่ที 14 บ้าน
โนนเจริญ  ขนาดสันฝายกว้าง 1.50 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2 เมตร พร้อม
งานวางท่อขนาด 0.40 เมตร จํานวน 24 ท่อน  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.นายางกลัก กําหนด  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน  อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ
.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(การเปลียนแปลงแผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564 ฉบับที 1  ข้อ 19
 หน้า 9)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ (สํานักปลัด)   ปรากฏในแผนงานเกษตร  งานส่งเสริม
การเกษตร ตามอํานาจหน้าที พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 (9
)  และตาม อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67
 ข้อ (1)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564   ข้อ 7 หน้า 196)
พัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรในการปลูกพืชในชุมชน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของ
เกษตรในการปลูกพืชในชุมชน(สํานักปลัด)  ปรากฏในแผนงานการ
เกษตร  งานส่งเสริมการเกษตร ตามอํานาจหน้าที พรบ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ
. 2552  มาตรา 67 (9)  และตาม อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ
. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564   ข้อ 4  หน้า 196)
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ส่งเสริมการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง  (สํานักปลัด)  ปรากในแผนงานการเกษตร   งานส่งเสริมการ
เกษตร
 ตามอํานาจหน้าที พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 (9
)  และ อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564   ข้อ 9  หน้า 196)

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็จค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราช
ดําริ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้  อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)
(แผนพัฒนาสีปี พ.ศ. 2561-2564  ข้อ 10  หน้า 197)
หมู่บ้านไร้มลพิษ จํานวน 20,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการหมู่บ้านไร้มลพิษ  ปรากฏในแผน
งานเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ อํานาจหน้าทีตาม พรบ.สภา
ตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม ฉบับ
ที6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 ข้อ (1)  ตามแผนพัฒนาสีปี (พ.ศ
. 2561-2564)ข้อ 2 หน้า218
อนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพืนทีตําบล เพือให้ชุมชนมีความรักในป่าไม้และสิง
แวดล้อม

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพืนทีตําบล เพือ
ให้ชุมชนมีความรักในป่าไม้และสิงแวดล้อม (สํานักปลัด)  ปรากฏในแผน
งานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ ตามอํานาจหน้าที พรบ
.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิมเติมถึง
ฉบับที 6 พ.ศ. 2552  มาตรา 67 (9)  และตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ
.ศ. 2561-2564 ลําดับที 6 หน้าที 219  

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 1,150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ใช้งานได้ตาม
ปกติ  โดยถือปฏิบัติการจําแนกประเภทรายการ  หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1134  ลว
. 9  มิถุนายน 2558   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว   ลว. 16  กรกฎาคม 2556  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย์  งานกิจการประปา 
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ค่าวัสดุ รวม 600,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง โดยถือปฏิบัติการจําแนกประเภท
รายการ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว
  3523  ลว. 20  มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราใช้จ่าย
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งาน
กิจการประปา  

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  โดยถือปฏิบัติการจําแนก
ประเภทรายการ  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท
 0808.2/ว  3523  ลว. 20  มิถุนายน 2559 เรืองหลักเกณฑ์และอัตราใช้
จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งาน
กิจการประปา  

ค่าสาธารณูปโภค รวม 500,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า   ของกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตําบลนา
ยางกลัก  ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 24,013,574 บาท
งบกลาง รวม 24,013,574 บาท
งบกลาง รวม 24,013,574 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  ในหน่วย
งาน   ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 16,000,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้สูงอายุ  ทีมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ขึน
ทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้เรียบร้อย
แล้ว  ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย
เงินเบียยังชีพผู้สุงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2552 และ
หนังสือสังการทีเกียวข้อง จํานวน 2,290  ราย  ตาม พรบ. สภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที6 พ.ศ
. 2552 มาตรา 67 (6))  ตามแผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ
. 2561-2564 ข้อ 10 หน้า 200 

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,760,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพคนพิการ  ทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดทีได้
แสดงความจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเงินเบียความพิการไว้
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ .2559 รวมถึงหนังสือสังการ
ทีเกียวข้อง มีจํานวน  620  ราย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง ตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6))  ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 10 หน้า 200 
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเบียยังชีพผู้ป่วยเอสด์ ทีขึนทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว โดย
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์
เพือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
 .2548  จํานวน 12  ราย  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบ
กลาง ตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (6))  ตาม
แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 10 หน้า 200 

สํารองจ่าย จํานวน 2,423,784 บาท
เพือจ่ายในกรณีทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ
. 2541 ข้อ 19  ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 233,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบ สปสช.  ตําบลนา
ยางกลัก จํานวน 200,000  บา และทุนการศึกษาของพนักงานส่วนท้อง
ถิน จํานวน 33,000 บาท    ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้างเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติราชการ  ปรากฏในแผนงานงบ
กลาง  งานงบกลาง 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 264,790 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบ
ท.) ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง 
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