
 



ส่วนที่ 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด

อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด

              บัดนีถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าวัดอีกครังหนึ่ง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัดจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 38,614,243.26 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,987,601.94 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 12,754,638.35 บาท

1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 14,088.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562

(1) รายรับจริง จํานวน 31,766,228.46 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 95,831.66 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 89,532.86 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 245,849.12 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 116,200.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 2,455.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 14,980,012.82 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จํานวน 16,236,347.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 340,500.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 22,434,748.41 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 8,199,708.20 บาท

งบบุคลากร จํานวน 8,319,360.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 3,233,980.21 บาท

งบลงทุน จํานวน 1,261,700.00 บาท

งบรายจ่ายอื่น จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 1,420,000.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 322,679.24 บาท

(5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,829,400.00 บาท

(6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด
อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

รายรับจริง ปี  2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 72,511.68 82,400.00 110,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 53,851.50 143,420.00 54,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 218,487.54 245,000.00 220,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 196,003.22 260,000.00 230,000.00

หมวดรายได้จากทุน 1,146.00 3,000.00 2,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 541,999.94 733,820.00 617,300.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร 17,714,770.30 16,791,000.00 17,975,000.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17,714,770.30 16,791,000.00 17,975,000.00

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 15,932,639.00 16,719,180.00 17,831,700.00

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15,932,639.00 16,719,180.00 17,831,700.00

รวม 34,189,409.24 34,244,000.00 36,424,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 ประมาณการ ปี 2563

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 8,880,459.00 9,606,000.00 10,435,442.00

งบบุคลากร 9,316,183.76 12,532,330.00 12,452,900.00

งบดําเนินงาน 3,913,871.10 6,248,930.00 7,116,918.00

งบลงทุน 1,675,100.00 3,781,740.00 4,148,740.00

งบเงินอุดหนุน 2,192,588.80 2,075,000.00 2,270,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 25,978,202.66 34,244,000.00 36,424,000.00

รวม 25,978,202.66 34,244,000.00 36,424,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด

อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด
อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,318,470

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 495,800

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 5,747,608

แผนงานสาธารณสุข 730,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 829,630

แผนงานเคหะและชุมชน 5,067,050

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 215,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 305,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 280,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 10,435,442

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 36,424,000



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 8,451,920 0 8,451,920

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,372,620 0 2,372,620

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 6,079,300 0 6,079,300

งบดําเนินงาน 2,572,600 344,050 2,916,650

    ค่าตอบแทน 464,000 190,000 654,000

    ค่าใช้สอย 1,538,600 94,050 1,632,650

    ค่าวัสดุ 365,000 45,000 410,000

    ค่าสาธารณูปโภค 205,000 15,000 220,000

งบลงทุน 909,700 20,200 929,900

    ค่าครุภัณฑ์ 909,700 20,200 929,900

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 0 20,000

                                             รวม 11,954,220 364,250 12,318,470

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 11,000 442,800 453,800

    ค่าตอบแทน 0 46,800 46,800

    ค่าใช้สอย 11,000 376,000 387,000

    ค่าวัสดุ 0 20,000 20,000

งบลงทุน 0 42,000 42,000

    ค่าครุภัณฑ์ 0 42,000 42,000

                                             รวม 11,000 484,800 495,800

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด
อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา รวม

งบบุคลากร 598,500 1,798,980 2,397,480

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 598,500 1,798,980 2,397,480

งบดําเนินงาน 428,390 1,570,398 1,998,788

    ค่าตอบแทน 188,390 0 188,390

    ค่าใช้สอย 165,000 767,510 932,510

    ค่าวัสดุ 75,000 802,888 877,888

งบลงทุน 11,340 0 11,340

    ค่าครุภัณฑ์ 11,340 0 11,340

งบเงินอุดหนุน 0 1,340,000 1,340,000

    เงินอุดหนุน 0 1,340,000 1,340,000

                                             รวม 1,038,230 4,709,378 5,747,608

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 320,000 210,000 530,000

    ค่าตอบแทน 0 144,000 144,000

    ค่าใช้สอย 320,000 66,000 386,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

                                             รวม 320,000 410,000 730,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สังคมสงเคราะห์ รวม

งบบุคลากร 580,680 580,680

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 580,680 580,680

งบดําเนินงาน 228,950 228,950

    ค่าตอบแทน 48,950 48,950

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

งบเงินอุดหนุน 20,000 20,000

    เงินอุดหนุน 20,000 20,000

                                             รวม 829,630 829,630



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งานสวนสาธารณะ งานบําบัดนําเสีย รวม

งบบุคลากร 1,022,820 0 0 0 1,022,820

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,022,820 0 0 0 1,022,820

งบดําเนินงาน 288,730 150,000 30,000 0 468,730

    ค่าตอบแทน 148,730 0 0 0 148,730

    ค่าใช้สอย 40,000 150,000 0 0 190,000

    ค่าวัสดุ 100,000 0 30,000 0 130,000

งบลงทุน 0 2,830,500 0 95,000 2,925,500

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 2,830,500 0 95,000 2,925,500

งบเงินอุดหนุน 0 650,000 0 0 650,000

    เงินอุดหนุน 0 650,000 0 0 650,000

                                             รวม 1,311,550 3,630,500 30,000 95,000 5,067,050

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 175,000 175,000

    ค่าใช้สอย 175,000 175,000

งบเงินอุดหนุน 40,000 40,000

    เงินอุดหนุน 40,000 40,000

                                             รวม 215,000 215,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 165,000 140,000 305,000

    ค่าใช้สอย 165,000 140,000 305,000

                                             รวม 165,000 140,000 305,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ
งานอนุรักษ์แหล่งนําและ

ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 40,000 40,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

งบลงทุน 240,000 240,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 240,000 240,000

                                             รวม 280,000 280,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 10,435,442 10,435,442

    งบกลาง 10,435,442 10,435,442

                                             รวม 10,435,442 10,435,442







รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด

อําเภอ แวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
 

รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดภาษีอากร

     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 83,000.00

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25,820.17 25,161.38 24,732.30 25,400.00 -98.03 % 500.00

     ภาษีบํารุงท้องที่ 50,909.65 53,317.43 46,179.38 53,500.00 -90.65 % 5,000.00

     ภาษีป้าย 3,100.00 2,900.00 1,600.00 3,500.00 528.57 % 22,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 79,829.82 81,378.81 72,511.68 82,400.00 110,500.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 814.80 834.20 1,018.50 900.00 11.11 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,630.00 854.00 1,816.00 970.00 85.57 % 1,800.00

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 340.00 420.00 860.00 500.00 80.00 % 900.00

     ค่าปรับการผิดสัญญา 120,599.25 118,280.00 29,407.00 117,500.00 -74.81 % 29,600.00

     ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 10,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 -33.33 % 10,000.00
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 7,500.00 5,740.00 8,390.00 6,000.00 50.00 % 9,000.00

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 600.00 630.00 360.00 550.00 -9.09 % 500.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 143,504.05 143,778.20 53,851.50 143,420.00 54,800.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ดอกเบี้ย 377,323.84 220,386.68 218,487.54 245,000.00 -10.20 % 220,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 377,323.84 220,386.68 218,487.54 245,000.00 220,000.00
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รายรับจริง ประมาณการ

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

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

     ค่าขายแบบแปลน 64,700.00 60,000.00 0.00 30,000.00 -100.00 % 0.00

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 106,085.99 227,330.80 196,003.22 230,000.00 0.00 % 230,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 170,785.99 287,330.80 196,003.22 260,000.00 230,000.00

หมวดรายได้จากทุน

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 290.00 2,920.00 1,146.00 3,000.00 -33.33 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้จากทุน 290.00 2,920.00 1,146.00 3,000.00 2,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 359,804.30 543,324.78 1,266,007.67 900,000.00 44.44 % 1,300,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,643,103.68 8,035,073.76 8,042,856.98 8,244,000.00 -1.14 % 8,150,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,777,865.83 2,789,431.10 2,956,681.34 2,894,000.00 5.39 % 3,050,000.00

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 128,009.36 121,091.08 175,289.76 130,000.00 42.31 % 185,000.00

     ภาษีสุรา 1,154,367.72 1,164,697.26 0.00 1,185,000.00 -100.00 % 0.00

     ภาษีสรรพสามิต 2,483,054.48 2,806,783.35 4,471,213.91 2,854,000.00 56.62 % 4,470,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 37,687.42 50,509.22 39,698.06 50,000.00 -20.00 % 40,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 197,723.96 171,624.00 120,203.58 192,000.00 -37.50 % 120,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 459,078.00 341,131.00 642,819.00 342,000.00 92.98 % 660,000.00

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้นํ้าบาดาล 0.00 510.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,240,694.75 16,024,175.55 17,714,770.30 16,791,000.00 17,975,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
     เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 6,461,580.00 15,859,799.00 15,932,639.00 16,719,180.00 6.65 % 17,831,700.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,461,580.00 15,859,799.00 15,932,639.00 16,719,180.00 17,831,700.00

รวมทุกหมวด 22,474,008.45 32,619,769.04 34,189,409.24 34,244,000.00 36,424,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด

อําเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 36,424,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 110,500 บาท
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จํานวน 83,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีบํารุงท้องที่ จํานวน 5,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีป้าย จํานวน 22,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 54,800 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,800 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 900 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 29,600 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จํานวน 10,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จํานวน 9,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จํานวน 2,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 500 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 220,000 บาท
ดอกเบี้ย จํานวน 220,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 230,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จํานวน 230,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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หมวดรายได้จากทุน รวม 2,000 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จํานวน 2,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร รวม 17,975,000 บาท

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน จํานวน 1,300,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,150,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,050,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 185,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,470,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 40,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 120,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ตํ่ากว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จํานวน 660,000 บาท
คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้สูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 17,831,700 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 17,831,700 บาท

คําชี้แจง    ประมาณการรายรับไว้ใกล้เคียงกับยอดวงเงินรวมที่ได้รับจัด
สรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่
สุดที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน  2562 ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน จํานวน  3,550,000 บาท  
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)  จํานวน  134,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องเขียนแบบ
เรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จํานวน    99,500  บาท  
(4) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็ก
ปฐมวัย   จํานวน  151,300  บาท
(5) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กประถม
ศึกษา   จํานวน  655,300 บาท
(6) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  เด็ก
ปฐมวัย     จํานวน  387,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  เด็กประถม
ศึกษา จํานวน  1,368,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบ
แทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้
ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก) จํานวน 1,500,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ย
พิการ)  จํานวน 1,449,600  บาท
(10) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
ด้อยโอกาสทางสังคม  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์)  จํานวน 30,000  บาท
(11) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการสร้างหลักประกันรายแก่ผู้สูงอายุ (เงิน
อุดหนุนสําหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุ)  จํานวน 8,098,800  บาท
(12) เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข จํานวน  200,000  บาท 
(13) เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัดติ
ยราชนารี จํานวน  2,000  บาท
(14) เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒน วร
ขัดติยราชนารี  จํานวน  21,800  บาท
(15) เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน  40,000  บาท
(16) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าป่วยการสําหรับนักบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน  144,000  บาท 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

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

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 42,120 42,120 42,120 42,120 0 % 42,120

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

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 86,400 86,400 86,400 86,400 0 % 86,400

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 1,713,600 1,677,600 1,547,767.76 1,546,400 9.15 % 1,687,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,320 2,362,320 2,232,487.76 2,231,120 2,372,620

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,524,975 1,666,536 1,828,380 2,806,000 57.95 % 4,432,000

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 0 0 0 50,000 -89.2 % 5,400

เงินประจําตําแหน่ง 243,600 252,000 252,000 252,000 16.67 % 294,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 741,120 817,860 795,303 888,000 40.34 % 1,246,200

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 81,000 89,433 78,645 96,000 5.94 % 101,700

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 2,590,695 2,825,829 2,954,328 4,092,000 6,079,300

รวมงบบุคลากร 4,989,015 5,188,149 5,186,815.76 6,323,120 8,451,920

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด

อําเภอแวงน้อย    จังหวัดขอนแก่น
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 250,000 17.6 % 294,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

ค่าเช่าบ้าน 35,000 35,000 42,000 65,000 84.62 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 8,310 2,400 4,800 15,000 100 % 30,000

รวมค่าตอบแทน 43,310 37,400 46,800 350,000 464,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 106,771 60,250 90,750 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 225,600 0 % 225,600

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 4,175 0 0 28,000 0 % 28,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการชื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 0 700 0 5,000 0 % 5,000

ค่าใช้จ่ายในการซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 2,550 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 263,856 122,582 118,238 250,000 -28 % 180,000

โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 
วปร. "จิตอาสาพัฒนาลํานํ้า ลําคลอง" 0 0 0 7,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว BIKE FOR DAD 
(ปั่นเพื่อพ่อ)

6,900 0 0 0 0 % 0

โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่อง
ในวันปิยมหาราช องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าวัด อําเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น

2,400 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการฝึกอบรมประชาชนรู้งานเพื่อ
สืบสานพระราชดําริ 0 81,200 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0 157,895 0 250,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจําปี 2559 250,000 0 0 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ประจําปี 2561 0 0 211,775 0 0 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนา
องค์กรอย่างยั่งยืน Organization 
Development (OD)

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการร่วมใจแสดงความอาลัยและ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0 23,680 0 0 0 % 0

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 0 0 0 398,000 75.88 % 700,000

โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

0 62,155 0 0 0 % 0

โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับ
ประชาชน 0 0 16,400 20,000 150 % 50,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 85,310 76,410 108,730 100,000 0 % 100,000

รวมค่าใช้สอย 721,962 584,872 545,893 1,383,600 1,538,600

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 141,490 95,495 115,145 100,000 0 % 100,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,480 1,825 4,490 10,000 0 % 10,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 31,796 12,431 16,705 30,000 0 % 30,000

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 30,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 109,750 132,300 145,300 150,000 0 % 150,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 5,000 0 % 5,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

วัสดุคอมพิวเตอร์ 53,358 47,185 21,855 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 337,874 289,236 303,495 335,000 365,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 118,056.39 103,777.47 105,824.89 130,000 0 % 130,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 5,880 6,335 5,730 6,000 0 % 6,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 13,079.28 2,464.21 2,365.77 5,000 0 % 5,000

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 60,940 53,863.37 53,811.6 64,000 0 % 64,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 197,955.67 166,440.05 167,732.26 205,000 205,000

รวมงบดําเนินงาน 1,301,101.67 1,077,948.05 1,063,920.26 2,273,600 2,572,600

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 
บาน 7,400 0 9,000 0 100 % 5,500

2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 0 0 0 100 % 4,000

3.ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร มีช่องใส่แฟ้ม 
40 ช่อง 0 0 0 0 100 % 3,800

4. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนทีบ 0 0 0 0 100 % 3,400

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 10,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 2 ตัว 0 0 0 5,000 -100 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 3,200 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต 0 2,400 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว 0 0 0 3,500 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม ขนาด 
60x180x75 เซนติเมตร 0 36,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมเข้ามุม ขนาด 
60x60x75 เซนติเมตร 0 4,000 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าเมลามีนลายไม้หนา 
25 มิลลิเมตร 0 0 13,000 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 0 9,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร 0 0 12,000 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) จํานวน 2 เครื่อง

0 0 0 57,200 -100 % 0

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติรวมค่าติดตั้ง 0 95,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถส่วนกลาง 0 0 0 0 100 % 814,000

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง จํานวน 1 ชุด 0 60,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
(INKJET Printer) ราคา 4,300 บาท 4,300 0 0 0 0 % 0

3.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 15,200 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) ราคา 23,000 บาท

69,000 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 5,900 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
แบบที่ 1 จํานวน  1  เครื่อง 5,500 0 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้ัอเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

0 0 0 0 100 % 16,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานัก
งาน 0 0 0 0 100 % 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 101,400 216,000 44,000 95,700 909,700

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างห้องนํ้าเพื่อบริการ
ประชาชน 0 0 0 490,000 -100 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 0 490,000 0

รวมงบลงทุน 101,400 216,000 44,000 585,700 909,700

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000 25,000 0 0 0 % 0

โครงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติ
การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อําเภอแวง
น้อย  จังหวัดขอนแก่น  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

0 0 0 25,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 5,000 10,000 25,000 0 0 % 0

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงน้อย 0 0 0 7,000 185.71 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 35,000 25,000 32,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 35,000 25,000 32,000 20,000

รวมงานบริหารทั่วไป 6,421,516.67 6,517,097.05 6,319,736.02 9,214,420 11,954,220
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 462,413 479,160 191,162 976,500 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 1,545 0 0 48,000 -100 % 0

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 1,016 42,000 -100 % 0

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 200,060 201,660 209,040 222,000 -100 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 296,890 309,720 319,080 331,770 -100 % 0

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 22,370 15,900 11,580 10,000 -100 % 0

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,025,278 1,048,440 731,878 1,630,270 0

รวมงบบุคลากร 1,025,278 1,048,440 731,878 1,630,270 0

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31,150 11,550 17,700 140,000 0 % 140,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 15,000 0 % 15,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 18,000 11.11 % 20,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,671 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 41,821 11,550 17,700 188,000 190,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 99,938 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 80,212 21,536 50,000 0 % 50,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี 0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการบริการรับชําระภาษีและค่า
ธรรมเนียมนอกสถานที่ประจําปี 2560 0 1,050 0 0 0 % 0

โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง 0 0 0 13,650 0 % 13,650

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีประเภทต่างๆ 0 0 0 0 100 % 10,400

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีประเภทต่างๆ ประจําปี 2562 0 0 0 10,400 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,500 550 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 99,938 84,762 22,086 139,050 94,050

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 54,436.05 26,795 21,323.9 20,000 50 % 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,300 750 15,000 0 % 15,000

รวมค่าวัสดุ 54,436.05 34,095 22,073.9 35,000 45,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 8,455 7,736 3,042 15,000 0 % 15,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,455 7,736 3,042 15,000 15,000

รวมงบดําเนินงาน 204,650.05 138,143 64,901.9 377,050 344,050

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 
บาน 7,400 11,200 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 7,500

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก 0 0 0 0 100 % 4,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 0 0 0 9,000 -38.89 % 5,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 0 0 100 % 3,200

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สําหรับงานสํานักงาน 0 0 0 16,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,400 11,200 0 25,000 20,200

รวมงบลงทุน 7,400 11,200 0 25,000 20,200

รวมงานบริหารงานคลัง 1,237,328.05 1,197,783 796,779.9 2,032,320 364,250

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 7,658,844.72 7,714,880.05 7,116,515.92 11,246,740 12,318,470

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจําปี พ.ศ.2559 14,900 0 0 0 0 % 0

2.โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2559 17,845 0 0 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 0 0 0 25,000 -78 % 5,500

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ ประจําปี พ.ศ.2561 0 0 15,600 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ประจําปี พ.ศ.2560 0 18,770 0 0 0 % 0

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 0 0 0 25,000 -78 % 5,500

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2560 0 18,800 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจําปี พ.ศ.2561 0 0 18,800 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 32,745 37,570 34,400 50,000 11,000

รวมงบดําเนินงาน 32,745 37,570 34,400 50,000 11,000

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 32,745 37,570 34,400 50,000 11,000

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 46,800

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 46,800

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 336,000 335,000 268,000 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 372,000 0 % 372,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการวัน อปพร. ประจําปี พ.ศ
.2559 4,550 0 0 0 0 % 0

โครงการฝึกทบทวน อปพร. ประจําปี พ
.ศ.2561 0 0 58,250 0 0 % 0

โครงการวัน อปพร. 0 0 0 1,500 166.67 % 4,000

โครงการวัน อปพร. ประจําปี พ.ศ
.2560 0 4,000 0 0 0 % 0

รวมค่าใช้สอย 340,550 339,000 326,250 373,500 376,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 39,750 15,000 0 % 15,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3,685 0 4,305 5,000 0 % 5,000

วัสดุอื่น 28,590 0 0 2,500 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 32,275 0 44,055 22,500 20,000

รวมงบดําเนินงาน 372,825 339,000 370,305 396,000 442,800

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซ์คาร์บอน
ไดออกไซด์ ขนาด 15 ปอนด์ 0 0 0 0 100 % 33,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยโซ่ยนต์ 0 0 0 0 100 % 9,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 42,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 42,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 372,825 339,000 370,305 396,000 484,800

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 405,570 376,570 404,705 446,000 495,800

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 287,680 291,000 429,120 524,000 6.2 % 556,500

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 329,680 333,000 471,120 566,000 598,500

รวมงบบุคลากร 329,680 333,000 471,120 566,000 598,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 150,000 8.93 % 163,390

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 5,000 100 % 10,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 15,000 0 % 15,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 170,000 188,390

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 135,207.7 0 19,240 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 70,000 0 % 70,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 0 0 100 % 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 54,234 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 48,445 48,662 80,000 -25 % 60,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 4,500 5,000 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 189,441.7 52,945 72,902 180,000 165,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 18,064 18,424 16,064 20,000 0 % 20,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000 19,966 15,239 30,000 0 % 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 0 5,000 0 % 5,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 15,180 13,215 10,660 20,000 0 % 20,000

รวมค่าวัสดุ 53,244 51,605 41,963 75,000 75,000

รวมงบดําเนินงาน 242,685.7 104,550 114,865 425,000 428,390
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน 0 0 1,200 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก 0 0 0 7,040 0 % 7,040

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 0 0 3,500 0 0 % 0

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 
12,000 บีทียู

0 17,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ซิงค์ล้างจาน 3 หลุม 0 0 0 31,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
สํานักงานสํานักงาน 0 0 15,900 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมแบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

0 0 0 4,300 0 % 4,300

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 5,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 22,900 20,600 42,340 11,340

รวมงบลงทุน 0 22,900 20,600 42,340 11,340

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 572,365.7 460,450 606,585 1,033,340 1,038,230

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 0 934,096 992,110 1,067,000 7.25 % 1,144,320

เงินวิทยฐานะ 0 0 17,500 84,000 110 % 176,400

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 62,782 395,520 403,560 430,000 1.94 % 438,360
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 0 70,920 65,400 52,440 -23.91 % 39,900

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 62,782 1,400,536 1,478,570 1,633,440 1,798,980

รวมงบบุคลากร 62,782 1,400,536 1,478,570 1,633,440 1,798,980

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 4,800 6,900 0 0 % 0

รวมค่าตอบแทน 0 4,800 6,900 0 0

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 47,690 0 0 0 0 % 0

2.โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1,965 0 0 0 0 % 0

3.โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน 25,400 0 0 0 0 % 0

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 578,640 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 0 20,000 20,000 20,000 100 % 40,000

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 0 2,450 2,400 2,400 108.33 % 5,000

โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางาน
ช่วงปิดภาคเรียน 0 15,800 24,000 30,000 0 % 30,000

โครงการประชุมผู้ปกครอง 0 0 0 0 100 % 5,000

โครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน 0 0 0 0 100 % 10,000

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด 0 0 0 0 100 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 0 485,100 584,400 607,460 6.59 % 647,510

รวมค่าใช้สอย 653,695 523,350 630,800 659,860 767,510

ค่าวัสดุ

ค่าอาหารเสริม (นม) 769,680.32 755,317.34 642,782.94 806,720 -0.48 % 802,888

รวมค่าวัสดุ 769,680.32 755,317.34 642,782.94 806,720 802,888

รวมงบดําเนินงาน 1,423,375.32 1,283,467.34 1,280,482.94 1,466,580 1,570,398

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน 0 5,600 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 0 3,200 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ขนาดใบพัด 16 
นิ้ว จํานวน 6 เครื่อง 0 5,340 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด 16 
นิ้ว จํานวน 4 เครื่อง 0 4,760 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์การศึกษา

จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่
อยู่นอกอาคาร แบบชุดเครื่องกระดาน
ลื่นแพนกวินแอนด์แรบบิท 

0 136,000 0 0 0 % 0

จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ที่
อยู่ในอาคาร แบบชุดบ้านตากอากาศ 0 29,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.เครื่องกรองนํ้า 50,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 50,000 183,900 0 0 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าวัด 34,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 84,000 183,900 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,683,600 1,445,000 1,383,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขตตําบลท่าวัด 0 0 0 1,368,000 -2.05 % 1,340,000

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ(การประดิษฐ์
ดอกไม้สดและงานใบตอง)

0 0 0 40,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 50,000 -100 % 0

อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีพื้น
บ้านและนาฏศิลป์พื้นบ้าน

0 0 0 100,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 1,683,600 1,445,000 1,383,000 1,558,000 1,340,000

รวมงบเงินอุดหนุน 1,683,600 1,445,000 1,383,000 1,558,000 1,340,000

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,253,757.32 4,312,903.34 4,142,052.94 4,658,020 4,709,378

รวมแผนงานการศึกษา 3,826,123.02 4,773,353.34 4,748,637.94 5,691,360 5,747,608
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 222,000 222,800 257,080 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 260,000 15.38 % 300,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจังหวัดสะอาด 0 17,000 0 0 0 % 0

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ 0 0 300 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 222,000 239,800 257,380 280,000 320,000

รวมงบดําเนินงาน 222,000 239,800 257,380 280,000 320,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 75,000 0 0 0 0 % 0

รวมเงินอุดหนุน 75,000 0 0 0 0

รวมงบเงินอุดหนุน 75,000 0 0 0 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 297,000 239,800 257,380 280,000 320,000

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 100 % 144,000

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0 144,000
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ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 6,000 0 % 6,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 0 0 24,000 0 0 % 0

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้
เลือดออก 0 0 0 30,000 0 % 30,000

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า 0 0 0 30,000 0 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 24,000 66,000 66,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 24,000 66,000 210,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน 0 0 200,000 0 0 % 0

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข

0 0 0 200,000 0 % 200,000

รวมเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000 200,000

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 200,000 200,000 200,000

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 0 0 224,000 266,000 410,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 297,000 239,800 481,380 546,000 730,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 279,523 291,000 308,640 331,000 5.57 % 349,440

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 212,060 209,640 213,840 223,000 3.7 % 231,240

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 491,583 500,640 522,480 554,000 580,680

รวมงบบุคลากร 491,583 500,640 522,480 554,000 580,680

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 46,000 6.41 % 48,950

รวมค่าตอบแทน 0 0 0 46,000 48,950

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 120,620 129,500 0 0 % 0

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 180,000 0 % 180,000

รวมค่าใช้สอย 0 120,620 129,500 180,000 180,000

รวมงบดําเนินงาน 0 120,620 129,500 226,000 228,950

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 20,000 20,000 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 10,000 20,000 20,000 0 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมเงินอุดหนุน 30,000 40,000 20,000 20,000 20,000

รวมงบเงินอุดหนุน 30,000 40,000 20,000 20,000 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 521,583 661,260 671,980 800,000 829,630

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 521,583 661,260 671,980 800,000 829,630

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 541,105 556,560 584,880 626,000 5.73 % 661,860

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 247,120 245,520 250,440 261,000 3.82 % 270,960

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 48,000 48,000 48,000 0 % 48,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 878,225 892,080 925,320 977,000 1,022,820

รวมงบบุคลากร 878,225 892,080 925,320 977,000 1,022,820

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 74,000 6.39 % 78,730

ค่าเช่าบ้าน 38,000 41,500 42,000 52,000 15.38 % 60,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 0 0 100 % 10,000

รวมค่าตอบแทน 38,000 41,500 42,000 126,000 148,730

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,998 6,868 0 20,000 0 % 20,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 1,500 1,700 0 10,000 0 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 7,498 8,568 0 40,000 40,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 5,465 10,070 15,000 15,000 -33.33 % 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 62,440 40,180 50,000 50,000 0 % 50,000

วัสดุก่อสร้าง 20,758 29,900 7,940 30,000 -33.33 % 20,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,850 31,350 14,750 20,000 -50 % 10,000

วัสดุสํารวจ 4,300 0 800 10,000 0 % 10,000

รวมค่าวัสดุ 132,813 111,500 88,490 125,000 100,000

รวมงบดําเนินงาน 178,311 161,568 130,490 291,000 288,730

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 
บาน 3,700 0 0 0 0 % 0

2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อน 3,700 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

จัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต 0 0 5,000 0 0 % 0

จัดซื้อแบบหล่อลูกคอนกรีตทรงกระบอก 0 0 7,500 0 0 % 0

จัดซื้อแบบหล่อลูกคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม 0 0 6,400 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

เทปวัดระยะ 0 0 0 1,700 -100 % 0
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ยอดต่าง (%) ปี 2563

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว)

0 18,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 5,900 0 0 0 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 7,400 24,400 18,900 1,700 0

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

1.โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถยนต์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด 98,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ค่าก่อสร้างสนามกีฬาวอลเลย์บอลแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 133,000 0 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ค่าก่อสร้างทางระบายนํ้า หมู่ที่ 10 บ้าน
โคกล่าม 2 (ด้านทิศเหนือ อบต.) 72,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 303,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 310,400 24,400 18,900 1,700 0

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,366,936 1,078,048 1,074,710 1,269,700 1,311,550

งานไฟฟ้าถนน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 0 39,000 78,500 150,000 0 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 0 39,000 78,500 150,000 150,000

รวมงบดําเนินงาน 0 39,000 78,500 150,000 150,000

งบลงทุน
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ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม 95,000 0 0 0 0 % 0

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท 271,000 0 0 0 0 % 0

11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 2 246,000 0 0 0 0 % 0

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 89,000 0 0 0 0 % 0

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2บ้านหนองแวงท่าวัด 26,000 0 0 0 0 % 0

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3บ้านโนนสะอาด 37,000 0 0 0 0 % 0

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3บ้านโนนสะอาด 38,000 0 0 0 0 % 0

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4บ้านรวง 243,000 0 0 0 0 % 0

7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด 104,000 0 0 0 0 % 0

8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด 236,000 0 0 0 0 % 0

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย 236,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมุ่ที่ 6 บ้านลาด จากบ้านนายอ
ภิิสิทธิ์  ภูมิลุน - สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน

0 0 0 0 100 % 262,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม 0 346,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 2 0 0 308,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 2 จากโรงสี
ชุมชน-นานายชู  หันแจด

0 0 0 360,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  15:10:26 หน้า : 23/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 จากโรงสี
ชุมชน - นานายชู  หันแจด

0 0 0 0 100 % 272,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 จากศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 10 - โรงเรียนบ้าน
หนองแวงท่าวัด

0 0 0 0 100 % 274,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 0 0 413,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จาก
ถนนลาดยาง - บ้านนางใบ  ประทีปทน

0 0 0 0 100 % 63,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จาก
บ้านนายสุระ  มาตวังแสง - บ้านนางบัว
ผัน  ราชสุวรรณ

0 0 0 0 100 % 98,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด  จากประ
ปะหมู่บ้าน - บ้านนางหอมหวล  พิมล

0 0 0 0 100 % 260,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด จากบ้าน
นางขน  นาอุดม - ศาลปู่ตา

0 0 0 0 100 % 270,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด จาก
ประปาหมู่บ้าน-บ้านนางหอมหวล  พิมล

0 0 0 345,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด สายทาง
เข้าบ่อขยะ

0 0 0 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้้านรวง 0 330,000 60,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง จากบ้านนาง
สํารวย  สุขแดง - บ้านนางยวน  ตาเกิด

0 0 0 0 100 % 246,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง จากบ้านนายวาริ
นทร์  ศรีโพธิ์-บ้านนายวีระ  แทนรินทร์

0 0 0 350,000 -100 % 0

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  15:10:26 หน้า : 24/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด  สายกลาง
หมู่บ้าน

0 0 0 0 100 % 360,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด สายกลางหมู่
บ้าน จุดบ้านนางต่น  สีมาเพชร-บ้านนา
ยศรัน  ศิริรัง

0 0 0 360,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด 0 369,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด จากบ้านนาย
อภิสิทธิ์  ภูมิลุน-สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน

0 0 0 150,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย 0 71,000 360,000 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย จาก
บ้านนายหมุด คนคิด - ถนนลาดยางไป
แวงน้อย

0 0 0 0 100 % 250,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย จาก
สามแยกด้านทิศตะวันออก-นานายหนู
นา  ประเสริฐวงษา

0 0 0 350,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8  บ้านโนนไท 0 194,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท 0 104,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายประปา
หมู่บ้าน ช่วงบ้านนางประครอง  มาบภา

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายแยกราช
พัสดุ - นานายแล   อาจธานี

0 0 0 0 100 % 300,000

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายสามแยก
ราชพัสดุ-นานายแล  อาจธานี

0 0 0 240,000 -100 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านรุ่งตะวัน ข้างศูนย์
เรียนรู้ชุมชนบ้านรุ่งตะวัน

0 0 0 148,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
ลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านลาด สายทางเชื่อม
ลําห้วยกุดลาด-คันคูลําห้วยนา

0 0 79,000 0 0 % 0

เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 0 0 0 100,000 -100 % 0

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า 
K) 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการยก
ระดับ หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม 27,000 0 0 0 0 % 0

2.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
ลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด 178,000 0 0 0 0 % 0

3.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลง
ลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด 178,000 0 0 0 0 % 0

4.โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการยก
ระดับ หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 48,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโนน
สะอาด-ทางเข้าสถานที่ ที่ทิ้งขยะมูลฝอย 
หมู่ที่ 3

0 40,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนดินสายบ้านโนน
สะอาด-บ้านโนนไท หมู่ที่ 3 0 40,000 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการ
เทคอนกรีตทับ จุดบ้านนางพิน  ขวัญนํา
โชค หมู่ที่ 2

0 57,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม 2 0 229,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด 0 308,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด 0 342,000 0 0 0 % 0

โครงการยกรูปถนนดิน สายหนองครอง 
- วัดใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 100 % 75,000
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โครงการลงหินลูกรัง หมู่ที่ 6  บ้านลาด 0 0 44,600 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,052,000 2,430,000 1,264,600 2,703,000 2,830,500

รวมงบลงทุน 2,052,000 2,430,000 1,264,600 2,703,000 2,830,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 280,404.25 0 0 0 0 % 0

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 0 181,228.81 524,588.8 0 0 % 0

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอพล 0 0 0 250,000 160 % 650,000

รวมเงินอุดหนุน 280,404.25 181,228.81 524,588.8 250,000 650,000

รวมงบเงินอุดหนุน 280,404.25 181,228.81 524,588.8 250,000 650,000

รวมงานไฟฟ้าถนน 2,332,404.25 2,650,228.81 1,867,688.8 3,103,000 3,630,500

งานสวนสาธารณะ

งบดําเนินงาน

ค่าวัสดุ

วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 0 100 % 30,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 0 0 30,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 0 0 30,000

รวมงานสวนสาธารณะ 0 0 0 0 30,000
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการขุดดินฝังกลบ ขยะมูลฝอย 0 31,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 31,000 0 0 0

รวมงบลงทุน 0 31,000 0 0 0

รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0 31,000 0 0 0

งานบําบัดนํ้าเสีย

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1.โครงการก่อสร้างทางระบายนํ้า หมู่ที่ 
2 บ้านหนองแวงท่าวัด 227,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างทางระบายนํ้า หมู่ที่ 3 
บ้านโนนสะอาด 0 362,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายนํ้า สาย
หน้าบ้านนายวิชัย  ชาวสวน หมู่ที่ 6 0 31,000 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกล่าม จากบ้านนายบุญหนา-บ้านนาย
ค่าย  ทับแสนลี

0 0 0 276,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองแวงท่าวัด จากบ้านนางสงบ  กว้าง
ทะเล-บ้านนายสุวัฒน์  ประวาระณา

0 0 0 197,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองแวงท่าวัด จากหลังวัดเท
วราช-บ้านนางสุภัทรา  การถาง

0 0 0 151,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 6 บ้าน
ลาด จากบ้านนางอนงค์  คงศิลา-บ้าน
นางผิน  ศิลารัง

0 0 0 198,500 -100 % 0
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โครงการวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 9 บ้าน
รุ่งตะวัน 0 312,000 327,000 0 0 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้า หมู่ที่ 9 บ้าน
รุ่งตะวัน จากบ้านนางหนูเตียน-บ้านนาง
จ่อย  พิลาเคน

0 0 0 100,000 -100 % 0

โครงการวางท่อระบายนํ้าจากหลังวัดเท
วราช - บ้านนางวนิดา  แก้วกัลยา หมู่ที่ 
2

0 0 0 0 100 % 95,000

โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมถมดิน 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด-หนองแห้ว 0 70,900 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 227,000 775,900 327,000 922,500 95,000

รวมงบลงทุน 227,000 775,900 327,000 922,500 95,000

รวมงานบําบัดนํ้าเสีย 227,000 775,900 327,000 922,500 95,000

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3,926,340.25 4,535,176.81 3,269,398.8 5,295,200 5,067,050

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1.โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 15,350 0 0 0 0 % 0

11.โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้ม
แข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด 26,150 0 0 0 0 % 0

2.โครงการปฏิบัติธรรม 40,000 0 0 0 0 % 0

โครงการ To Be Number One 0 0 0 20,000 -100 % 0
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โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

0 0 15,150 0 0 % 0

โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ
.ศ.2561-2565 0 0 0 17,400 -100 % 0

โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 0 0 0 0 100 % 20,000

โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ
.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง

0 0 30,945 2,600 -100 % 0

โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี 0 23,810 0 0 0 % 0

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ง
เสริมบูรณาการแผนชุมชน 10,865 0 0 0 0 % 0

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบ
ครัว

0 0 0 23,000 -13.04 % 20,000

โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะยาเสพติด 0 0 9,250 25,000 0 % 25,000

โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนใน
ตําบลท่าวัด 0 0 0 0 100 % 50,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุใน
ตําบลท่าวัด 0 0 0 20,000 -100 % 0

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตําบลท่า
วัด 0 0 0 25,000 -100 % 0

โครงการพาน้องท่องธรรมะ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

โครงการพาน้องท่องธรรมะ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 0 0 20,000 0 0 % 0

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับผู้สูง
อายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนในครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ
ตําบลท่าวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561

0 0 35,340 0 0 % 0
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
ตําบลท่าวัด

0 0 0 50,000 -100 % 0

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการ
ปฏิบัติธรรม 0 37,800 0 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น 0 0 1,225 12,000 -16.67 % 10,000

รวมค่าใช้สอย 92,365 61,610 111,910 215,000 175,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 29,400 0 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 29,400 0 0 0 0

รวมงบดําเนินงาน 121,765 61,610 111,910 215,000 175,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000 40,000 40,000 0 0 % 0

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

รวมงบเงินอุดหนุน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 161,765 101,610 151,910 255,000 215,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 161,765 101,610 151,910 255,000 215,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

1. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง
ขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  อําเภอแวงน้อย  
ครั้งที่ 5/2559  

40,000 0 0 0 0 % 0

2.ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนต้านยาเสพติด 80,000 0 0 0 0 % 0

4. ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาสําหรับหมู่บ้าน 55,000 0 0 0 0 % 0

5.ค่าใช้จ่ายตามโครงการวิ่งมินิ
มาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 19,800 0 0 0 0 % 0

6.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ครั้งที่ 7/2559

12,250 0 0 0 0 % 0

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพ
ติด 0 0 79,500 0 100 % 80,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 8,800 0 0 % 0

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 0 0 39,616 0 100 % 40,000

โครงการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนองค์การ
บริหารส่วนตําบล เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับอําเภอ จังหวัด

0 0 0 2,700 455.56 % 15,000

โครงการวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระ
เกียรติ 0 0 19,900 0 100 % 30,000

รวมค่าใช้สอย 207,050 0 147,816 2,700 165,000

รวมงบดําเนินงาน 207,050 0 147,816 2,700 165,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 207,050 0 147,816 2,700 165,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

2.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีตาม
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจําปี 2559

41,900 0 0 0 0 % 0

3.โครงการจัดงานรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ 60,000 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดขบวนแห่งานประเพณีบุญ
คูณลานสู่ขวัญข้าว 0 22,400 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน
พรรษา 0 0 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานสู่
ขวัญข้าว ประจําปี ๒๕๕๙ 19,500 0 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
ประจําปี 2560 0 0 36,500 0 0 % 0

โครงการจัดงานรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ 0 30,852 0 0 100 % 30,000

โครงการจัดงานรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ 
ประจําปี 2562 0 0 0 30,000 -100 % 0

โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว 0 0 29,000 30,000 33.33 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 121,400 53,252 65,500 60,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 121,400 53,252 65,500 60,000 140,000

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 121,400 53,252 65,500 60,000 140,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 328,450 53,252 213,316 62,700 305,000

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  15:10:26 หน้า : 33/35



รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระ
เกียรติ 0 0 39,900 0 0 % 0

โครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี 0 39,900 0 0 0 % 0

โครงการปลูกป่า รักษ์นํ้า รักแผ่นดิน 0 0 0 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 39,900 39,900 40,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 0 39,900 39,900 40,000 40,000

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้นแบบลาด
เอียง หมู่ที่ ๑ บ้านโคกล่าม ลําห้วยขัว
น้อย จุดนานายสมาน  สีบุญมา

155,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงลํา
ห้วยหลุ่งจาน จุดนานายเคลือบ  แก้ว
คอนไทย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม

0 0 0 0 100 % 240,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงฝายนํ้าล้นแบบลาด
เอียง หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย 0 155,000 0 0 0 % 0

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 155,000 155,000 0 0 240,000

รวมงบลงทุน 155,000 155,000 0 0 240,000

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ 155,000 194,900 39,900 40,000 280,000

รวมแผนงานการเกษตร 155,000 194,900 39,900 40,000 280,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

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

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 91,897 98,148 106,679 110,000 8.09 % 118,900

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0 0 0 5,000 -10 % 4,500

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 0 6,877,600 7,013,300 7,420,800 9.14 % 8,098,800

เบี้ยยังชีพคนพิการ 0 1,283,200 1,303,200 1,440,000 0.67 % 1,449,600

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 18,000 18,000 18,000 30,000 0 % 30,000

สํารองจ่าย 2,955 162,553 124,376 549,900 -24.04 % 417,719

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,620 0 150,260 0 0 % 0

โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลท่าวัด 0 0 0 30,000 0 % 30,000

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลท่าวัด 0 0 0 100,000 0 % 100,000

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 153,500 161,208 164,644 175,300 6.06 % 185,923

รวมงบกลาง 416,972 8,600,709 8,880,459 9,861,000 10,435,442

รวมงบกลาง 416,972 8,600,709 8,880,459 9,861,000 10,435,442

รวมงบกลาง 416,972 8,600,709 8,880,459 9,861,000 10,435,442

รวมแผนงานงบกลาง 416,972 8,600,709 8,880,459 9,861,000 10,435,442

รวมทุกแผนงาน 17,697,647.99 27,251,511.2 25,978,202.66 34,244,000 36,424,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด

อําเภอ แวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 36,424,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 11,954,220 บาท

งบบุคลากร รวม 8,451,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,372,620 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนสําหรับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน ตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งสําหรับนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน ฐาน
อํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน ฐานอํานาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 12 เดือน ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,687,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับประธานสภา รองประธานสภา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 12 เดือน ฐานอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล เลขานุการองค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 6,079,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 4,432,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (2561-2563) เช่น ตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นักบริหารงานทั่วไป ผู้อํานวย
การกองคลัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นัก
วิชาการการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน
พัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2559

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 5,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม พ.ส.ร. ตําแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ฐานอํานาจ  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบําเหน็จความชอบ ค่าทด
แทน และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัีติหน้าที่
ราชการ หรือช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ
.ศ.2523 (ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4) พ.ศ.2525 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2529
 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2532 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2534

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 294,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล เช่น ตําแหน่งปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล นักบริหาร
งานทั่วไป  ผู้อํานวยการกองคลัง  จํานวน  12  เดือน  ฐาน
อํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ
.ศ.2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,246,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  พนักงานขับรถยนต์ นักการ พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป พนักงานขับรถยนต์(รถบรรทุก
ขยะ) ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
พนักงานจ้างสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 101,700 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงาน่จ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี(2561-2563) ตําแหน่ง ผู้
ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานขับ
รถยนต์ นักการ พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดเบา พนักงานขับรถ
ยนต์(รถบรรทุกขยะ) คนงานทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  ฐาน
อํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 2,572,600 บาท
ค่าตอบแทน รวม 464,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 294,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ ประจําปี 2563 สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม 2550  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน สําหรับพนักงานส่วนตําบล สํานัก
ปลัด ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล สํานัก
งานปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  15:13:00 หน้า : 3/35



ค่าใช้สอย รวม 1,538,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 225,600 บาท
1.ค่าจ้างเหมาบุคคลเพื่อทําความสะอาดอาคารสํานักงาน ห้อง
ประชุม จํานวน 66,000 บาท 
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่าย ประจําปี ในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
2.เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเย็บ
หนังสือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
บริการกําจัดปลวก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีฯ ฯลฯ จํานวน 114,000
 บาท 
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท 
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม  2560
  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 28,000 บาท
1.ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จํานวน 10,000 บาท
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายฯ จํานวน 10,000 บาท
3.ค่าใช้จ่ายในพิธี ทางศาสนา/รัฐพิธี จํานวน 8,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรอง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการชื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ ที่จํา
เป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0407/ว 128 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2530
 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และ
พานประดับพุ่มดอกไม้

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ฯลฯ ผู้มีสิทธิ์
ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้่จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน Organization 
Development (OD)

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (OD) เช่น ค่าป้าย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ รายจ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 133 ลําดับที่ 9

โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 700,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
วัด เช่น การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
การเลือกตั้ง
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 131  ลําดับที่ 2

โครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับประชาชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมกฎหมายควรรู้ให้กับ
ประชาชน เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายจ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้่จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 131 ลําดับที่ 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ิสิน เช่น ครุภัณฑ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ  ซึ่งเป็นการซ่อมบํารุงตาม
ปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 365,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไม้
บรรทัด ตรายาง แบบพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊ก
ไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไม่โครโฟน ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้า
ปูโต๊ะ ถ้วยชาม ซ้อนส้อม แก้วนํ้า จานรอง กระจกเงา นํ้าจืดที่ซื้อจาก
เอกชน ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในงาน สํานักปลัด เช่น ไม้
ต่างๆ นํ้ามันทาไม้ ปูนซีเมนต์ สี อิฐหรือซีเมนบล๊อก เหล็กเส้น ฯลฯ ที่จํา
เป็นสําหรับการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น นํ้ามัน
ดีเซล  นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันจารบี ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 603 ลงวันที่  11
  กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ัอนํ้ามันเชื้อเพลิงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ เช่น แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (แผ่นซีดี) ฯลฯ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ เช่น เมาส์ แผ่นรองเมาส์ หัวพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 205,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าวัด
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมนํ้าประปาสําหรับใช้ในราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าวัด

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์ที่ใช้เพื่อการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1551 ลงวันที่ 26
 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อ
สารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 64,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการด้านโทรคมนาคม ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้
บริการอื่นเกี่ยวกับระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ รวมถึงค่าบริการต่ออายุทะเบียนโดเมนเนมและค่าบริการพื้นที่
เว็บโฮสดิ้ง

งบลงทุน รวม 909,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 909,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน สําหรับใช้เก็บเอกสาร
สําคัญในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก สําหรับใช้
เก็บเอกสารสําคัญในการปฏิบัติราชการ 
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

3.ค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร มีช่องใส่แฟ้ม 40 ช่อง จํานวน 3,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร มีช่องใส่แฟ้ม 40 ช่อง สําหรับใช้เก็บ
เอกสารสําคัญในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

4. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทีบ จํานวน 3,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ  สําหรับใช้เก็บ
เอกสารสําคัญในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559
 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถส่วนกลาง จํานวน 814,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถส่วนกลาง
รถยนต์ส่วนกลาง
 รถบรรทุก (ดีเซล)
  - ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกําลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
  - แบบดับเบิ้ลแค็บ
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
 1. ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์
 2. แบบดับเบิ้ลแค็บ
  - เป็นกระบะสําเร็จรูป
  - ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็ป 4 ประตู
  - เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ
  - ราคารวมภาษีสรรพสามิต
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม  2560
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2561
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้ัอเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer)

จํานวน 16,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด
ตั้งถัึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 2 เครื่องๆละ 8,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) 
จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพ ต่อนาที (imp)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document feed)
- สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา
- สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็น
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-
Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.1  GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 Gb จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562

เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานัก
งาน จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.0 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง จํานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 MB
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนาคม 2562   ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
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ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงสร้างของครุภัณฑ์
ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ฯลฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงน้อย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานรัฐพิธี และงานพิธีเนื่องโอกาส
สําคัญ 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 144 ลําดับที่ 30

งานบริหารงานคลัง รวม 364,250 บาท
งบดําเนินงาน รวม 344,050 บาท

ค่าตอบแทน รวม 190,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 140,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี 2563
  จํานวน  65,000 บาท สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจําและพนักงานจ้าง 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558
2.เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสําหรับปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าวัด จํานวน 75,000 บาท เช่น คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างฯลฯ  
ฐานอํานาจ  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
 พฤษภาคม 2550 เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน สําหรับพนักงานส่วนตําบล สํานัก
ปลัด ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล สํานัก
งานปลัด นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 94,050 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเย็บ
หนังสือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ 
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่า
พาหนะ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น สําหรับ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 13,650 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอบรมคณะกรรมการการจัดซื้อจัด
จ้าง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่า
วิทยากร และรายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รายจ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 134 ลําดับที่ 13

โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีประเภทต่างๆ จํานวน 10,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับภาษีประเภทต่างๆ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหารกลางวัน ค่าวิทยากร รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  รายจ่ายดังกล่าว
สามารถถัวจ่ายได้
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 134  ลําดับที่ 12

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ครุภัณฑ์สํานัก
งาน ฯลฯ ซึ่งเป็นการซ่อมแซมบํารุงตามปกติเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไม้
บรรทัด ตรายาง แบบพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ เช่น เมาส์ แผ่นรองเมาส์ หัวพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

ค่าสาธารณูปโภค รวม 15,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ ฯลฯ เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติราชการ

งบลงทุน รวม 20,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 7,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 3 ตัวๆละ 2,500 บาท 
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2560

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 4,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก สําหรับใช้เก็บ
เอกสารสําคัญในการปฏิบัติราชการ 
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
 มิถุนายน 2559  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน  สําหรับใช้เก็บ
เอกสารสําคัญในการปฏิบัติราชการ 
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
 มิถุนายน 2559  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 3,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน  
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
 มิถุนายน 2559  และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 11,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 11,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 11,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ เช่น ค่าป้าย ค่านํ้าดื่มพร้อมนํ้าแข็ง  รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง รายจ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 149 ลําดับที่ 1

โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 5,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้าย ค่านํ้าดื่มพร้อมนํ้าแข็ง รายจ่ายอื่นๆที่เกี่ยว
ข้อง รายจ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่ายได้
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 149  ลําดับที่ 2

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 484,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 442,800 บาท

ค่าตอบแทน รวม 46,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 46,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าป่วยการ อปพร. กรณีปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้
แก่    อปพร. ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่า
ใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้สอย รวม 376,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 372,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามการให้บริการแพทย์ฉุกเฉินตําบลท่าวัด
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่  17  กันยายน 2553
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่  117 ลําดับที่ 1
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการวัน อปพร. จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวัน อปพร. เช่น ค่านํ้าดื่มพร้อมนํ้า
แข็ง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายจ่ายดังกล่าวสามารถถัวจ่าย
ได้
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2553 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
มาก ที่ มท 0808.2/ว 73 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข็งขันกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 150  ลําดับที่ 4

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุก
เฉิน กระจกโค้งมน ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน 2559

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแอลกอฮอล์ นํ้ายาต่างๆ สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ ฯลฯ ใช้ในงานป้องกันสาธารณภัย
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่  27
  มิถุนายน 2559

งบลงทุน รวม 42,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 42,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

เครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซ์คาร์บอนไดออกไซด์ ขนาด 15 ปอนด์ จํานวน 33,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ ขนาด 15 ปอนด์ จํานวน  20 ถัง
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว01248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
เลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 9,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จํานวน 1 เครื่อง
-กระบอกสูบไม่น้อยกว่า 31.8 ซีซี
-บาร์ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
-เครื่องยนต์ 2 จังหวะ กําลังไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า
ฐานอํานาจ  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22
  มีนาคม 2560 
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,038,230 บาท

งบบุคลากร รวม 598,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 598,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 556,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล สังกัดกองการศึกษาฯ จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรา
กําลัง 3 ปี (2561-2563) เช่น ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ฯ
 ตําแหน่งนักวิชาการศึกษาฯ โดยตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2559 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวยการ
กองการศึกษาฯ จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ
.2559 

งบดําเนินงาน รวม 428,390 บาท
ค่าตอบแทน รวม 188,390 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 163,390 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีิพิเศษ ประจําปี 2563
 สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนตําบล ครู ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
พนักงานส่วนตําบล ครู  ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที่ 15
  พฤษภาคม 2550  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล ครู ผู้มี
สิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
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ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเย็บ
หนังสือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
บริการกําจัดปลวก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีฯ ฯลฯ จํานวน 114,000
 บาท 
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ สําหรับ พนักงานส่วนตําบล  ครู และพนักงานจ้างฯลฯ ผู้มีสิทธิ์ตาม
ระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้่จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ิสิน เช่น ครุภัณฑ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ  ซึ่งเป็นการซ่อมบํารุงตาม
ปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 75,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ ที่จําเป็นต้องการปฏิบัติ
ราชการ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไม้บรรทัด ตรายาง แบบ
พิมพ์ หมึก เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 080.2/ว1248 ลงวัน
ที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 080.2/ว
1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น นํ้าดื่มบริการ
ประชาชน คูลเลอร์นํ้าดื่ม ไม้กวาด ไม้ถูพื้น นํ้ายาล้างห้องนํ้า กระติ๊กนํ้า
แข็ง ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ แอลกอฮอล์ นํ้ายาต่างๆ สําลี และผ้าพัน
แผล เวชภัณฑ์ ฯลฯ  ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ฐานอํานาจ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 080.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2
/ว 1555  ลงวันที่ 22  มีนาคม 2560
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ เช่น เมาส์ แผ่นรองเมาส์ หัวพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

งบลงทุน รวม 11,340 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,340 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 7,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 หลังๆ
ละ 3,520 บาท สําหรับใช้เก็บเอกสารสําคัญในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

จํานวน 4,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20
 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อ
นาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,Legel และ Custom

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือน มีนาคม 2562  ประกาศ  ณ  วันที่  15  มีนาคม  2562

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,709,378 บาท
งบบุคลากร รวม 1,798,980 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,798,980 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,144,320 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือน ครู สังกัดกองการ
ศึกษาฯ จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563
) เช่น ครู โดยตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น  เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเ◌ืดือนพนักงานครู และบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2562  ลงวันที่ 7
 มิถุนายน 2562

วันที่พิมพ์ : 27/8/2562  15:13:01 หน้า : 17/35



เงินวิทยฐานะ จํานวน 176,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะ สําหรับ ตําแหน่ง ครุ สังกัดกองการศึกษาฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 01326  ลงวันที่ 4
 กรกฎาคม 2560  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการ สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับ
พนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 438,360 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563) ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 39,900 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองการศึกษาฯ จํานวนตําแหน่งและอัตรา ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563) ตําแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 1,570,398 บาท
ค่าใช้สอย รวม 767,510 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่า
อาหาร ค่าจ้างเหมาเวที ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัลสําหรับเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยว
ข้องในโครงการ ค่านํ้าดื่ม ่นํ้าแข็ง สําหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการดําเนินโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์สําหรับเล่นเกมส์ ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 104  ลําดับที่ 7

โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เช่น ค่าเข็มกลัดดอกมะลิ  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 104 ลําดับที่ 6
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โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิด
ภาคเรียน เช่น ค่าตอบแทน
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 497 ลงวันที่ 16
 มีนาคม 2550 เรื่อง การจ้างนักเรียนนักศึกษาทํางานช่วงปิดภาคเรียนฤดู
ร้อน เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 104  ลําดับที่ 8

โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครอง เช่น ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 112 ลําดับที่ 30

โครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปู่ย่าตายายสอนหลาน  มีค่า
ใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 106  ลําดับที่ 14

โครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 104  ลําดับที่ 9
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 647,510 บาท
1.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน  จํานวน  411,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าวัด คํานวณตั้งจ่ายจํานวน 84 คนๆละ 20 บาท จํานวน 245
 วัน เป็นเงิน 411,600 บาท
2.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (รายหัว) จํานวน  142,800  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) คํานวณตั้งจ่าย จํานวน 84 คนๆละ 1,700
 บาท เป็นเงิน 142,800 บาท
3.เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  53,110 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งงบประมาณดังนี้
-ค่าหนังสือเรียน คํานวณตั้งจ่ายจํานวน 47 คน (อายุ 3-5 ปี) คนละ 200
 บาท เป็นเงิน 9,400 บาท
-ค่าอุปกรณ์การเรียน คํานวณตั้งจ่ายจํานวน 47 คน (อายุ 3-5 ปี) คน
ละ 200 บาท เป็นเงิน 9,400 บาท
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน คํานวณตั้งจ่ายจํานวน 47 คน (อายุ 3-5 ปี) คน
ละ 300 บาท เป็นเงิน 14,100 บาท
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คํานวณตั้งจ่ายจํานวน 47 คน (อายุ 3-5 ปี) คน
ละ 430 บาท เป็นเงิน 20,210 บาท
4.เงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คํานวณตั้งจ่ายจํานวน 4
 คน ๆละ  10,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 103  ลําดับที่ 4
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ค่าวัสดุ รวม 802,888 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 802,888 บาท

1.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
วัด  จํานวน  160,961 บาท
คํานวณตั้งจ่าย จํานวน 260 วัน x 84 คน x 7.37 บาท เป็น
เงิน 160,961 บาท 
2.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนบ้านหนองแวงท่า
วัด  จํานวน  469,469 บาท
คํานวณตั้งจ่าย จํานวน 260 วัน x 245 คน x 7.37 บาท เป็น
เงิน 469,469 บาท 
3.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด
 จํานวน 162,877 บาท
คํานวณตั้งจ่าย จํานวน 260 วัน x 85 คน x 7.37 บาท เป็น
เงิน 162,877 บาท 
4.ค่าอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้าน
ลาด) จํานวน  9,581 บาท
คํานวณตั้งจ่าย จํานวน 260 วัน x 5 คน x 7.37 บาท เป็นเงิน 9,581
 บาท 
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 103  ลําดับที่ 5

งบเงินอุดหนุน รวม 1,340,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,340,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตตําบลท่าวัด จํานวน 1,340,000 บาท
1.โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด จํานวน 980,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง
ท่าวัด จํานวน 245 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน  980,000
 บาท
2.โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด  จํานวน 340,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนบ้านรวงโนนไท
โนนโจด จํานวน  85 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็น
เงิน  340,000 บาท
3.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ1
(บ้านลาด) จํานวน 5 คนๆละ 20 บาท จํานวน 200 วัน เป็นเงิน 20,000
 บาท
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786
  ลงวันที่ 8  พฤษภาคม  2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 102-103  ลําดับที่ 1-3
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 320,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 320,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 320,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น การจ้างเหมาทํา
ความสะอาด ค่าจ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะ ค่าจ้างเหมาเย็บหนังสือหรือ
เข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียม ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ  ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
คดีฯ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
บูรณาการ เช่น ค่าป้าย ค่าสัมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุกรณ์ ค่าอาหาร ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รายจ่ายดังกล่าว
สามารถถัวจ่ายได้
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่  128  ลําดับที่ 3

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 410,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 144,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 144,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการสําหรับนักบริบาลท้องถิ่น  จํานวน 2 คน เดือน
ละ 6,000 บาท ตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน  เป็นเงิน 144,000 บาท
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562

ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

จํานวน 6,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสํารวข้อมูลจํานวนสุนัข/แมว ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าวัด 10 หมู่บ้าน ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ปีละ 2 ครั้ง
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
 กรกฎาคม 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่  119  ลําดับที่ 10
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด
ออก เช่น ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1291  ลงวันที่ 30
  มิถุนายน 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 117  ลําดับที่ 2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ในการฉีด และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5
  กรกฎาคม 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่  119  ลําดับที่ 9

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระ
ราชดําริด้านสาธารณสุข (จํานวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท)
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่  5
  กรกฎาคม 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่  120  ลําดับที่  11

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 829,630 บาท

งบบุคลากร รวม 580,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 580,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 349,440 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเ◌ืดือนพนักงานส่วน
ตําบล จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (2561-2563
) ตําแหน่ง นักพัฒนาชุมชน โดยตั้งไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 231,240 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี (2561-2563) ตําแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เ◌ืดือน
ฐานอํานาจ ประกาศกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
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งบดําเนินงาน รวม 228,950 บาท
ค่าตอบแทน รวม 48,950 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 48,950 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี 2563
 สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าวัด ที่
ด้อยโอกาสฯ ไม่สามารถเดินทางเข้ารับการจัดประสบการณ์ที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 12 เดือน
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452  ลงวันที่ 27
  พฤษภาคม 2541  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 123  ลําดับที่ 11

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 122  ลําดับที่ 6

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,311,550 บาท

งบบุคลากร รวม 1,022,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,022,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 661,860 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล สังกัด กองช่าง จํานวนตําแหน่งและอัตราตามแผนอัตรากําลัง 3
 ปี(2561-2563) เช่น ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง นายช่างโยธา โดย
ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2559
 ลงวันที่  3 กุมภาพันธ์ 2559 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่งผู้อํานวย
การกองช่าง  จํานวน 12 เดือน 
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน
เดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ
.2559 
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 270,960 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป ตามแผนอัรากําลัง 3 ปี (2561-2563) ตําแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา ผู้
ช่วยช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงาน่จ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี(2561-2563) ตําแหน่ง ผู้
ช่วยช่างโยธา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

งบดําเนินงาน รวม 288,730 บาท
ค่าตอบแทน รวม 148,730 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 78,730 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจําปี 2563
 สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
ฐานอํานาจ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
ขอนแก่น เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 เมษายน 2558

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อบ้าน สําหรับพนักงานส่วนตําบล กอง
ช่าง ซึ่งมีสิทธิ์เบิกได้ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสําหรับพนักงานส่วนตําบล กอง
ช่าง ผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเย็บ
หนังสือเข้าเล่มปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าบริการรับใช้ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
บริการกําจัดปลวก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีฯ ฯลฯ 
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลงวันที่ 27
 พฤษภาคม 2541 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ สําหรับ พนักงานส่วนตําบล ฯลฯ ผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบฯ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และฉบับที่แก้ไขเพิ่ม
เติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้่จ่ายในการฝึกอบรมและ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ิสิน เช่น ครุภัณฑ์สํานัก
งาน ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ฯลฯ  ซึ่งเป็นการซ่อมบํารุงตาม
ปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํานักงานต่างๆ เช่น กระดาษ ปากกา แฟ้ม ไม้
บรรทัด ตรายาง แบบพิมพ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ นํ้าดื่มสําหรับ
บริการประชาชน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊ก
ไฟ ลําโพง ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน ฯลฯ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างสําหรับใช้ในงาน กองช่าง เช่นไม้ต่างๆ นํ้ามัน
ทาไม้ ปูนซีเมนต์ สี อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก เหล็กเส้น ฯลฯ ที่จําเป็นสําหรับ
การปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ เช่น เมาส์ แผ่นรองเมาส์ หัวพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล แป้นอักขระ หมึกคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560
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วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสํารวจสําหรับใช้ในงาน กองช่าง เช่น บันไดอลูมิ
เนียม เครื่องมือแกะสลัก ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1248  ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559 และหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว 1555  ลงวันที่  22
  มีนาคม 2560

งานไฟฟ้าถนน รวม 3,630,500 บาท
งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น ถนน ฝาน ฯลฯ ซึ่ง
เป็นการซ่อมบํารุงตามปกติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

งบลงทุน รวม 2,830,500 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 2,830,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 6 บ้านลาด จากบ้านนายอ
ภิิสิทธิ์  ภูมิลุน - สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน

จํานวน 262,500 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาด  จาก
บ้านนายอภิสิทธิ์  ภูมิลุน - สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน กว้าง 5
 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 46 ลําดับที่ 36

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 จากโรงสี
ชุมชน - นานายชู  หันแจด

จํานวน 272,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2
 จากโรงสีชุมชน - นานายชู  หันแจด  กว้าง 4 เมตร ยาว 136
  เมตร หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 59

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโคกล่าม2 จากศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 10 - โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด

จํานวน 274,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10  บ้านโคกล่าม2
 จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 - โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด  กว้าง 4
 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 51 ลําดับที่ 61

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จาก
ถนนลาดยาง - บ้านนางใบ  ประทีปทน

จํานวน 63,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่า
วัด จากถนนลาดยาง - บ้านนางใบ  ประทีปทน กว้าง 3 เมตร  ยาว 42
 เมตร หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 7
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่าวัด จาก
บ้านนายสุระ  มาตวังแสง - บ้านนางบัวผัน  ราชสุวรรณ

จํานวน 98,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวงท่า
วัด จากบ้านนายสุระ  มาตวังแสง - บ้านนางบัวผัน  ราช
สุวรรณ  กว้าง 2.8 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 39 ลําดับที่ 5

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด  จากประ
ปะหมู่บ้าน - บ้านนางหอมหวล  พิมล

จํานวน 260,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนน
สะอาด จากประปาหมู่บ้าน - บ้านนางหอมหวล  พิมล  กว้าง 4
 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 12

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด จากบ้าน
นางขน  นาอุดม - ศาลปู่ตา

จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนน
สะอาด จากบ้านนางขน นาอุดม - ศาลปู่ตา  กว้าง 4 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 41 ลําดับที่ 13

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง จากบ้านนาง
สํารวย  สุขแดง - บ้านนางยวน  ตาเกิด

จํานวน 246,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านรวง จากบ้าน
นางสํารวย  สุขแดง - บ้านนางยวน  ตาเกิด  กว้าง 4 เมตร  ยาว 123
  เมตร  หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 43 ลําดับที่ 25

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด  สายกลาง
หมู่บ้าน

จํานวน 360,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด
 สายกลางบ้าน  กว้าง  6 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 44 ลําดับที่ 28

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโกน้อย จาก
บ้านนายหมุด คนคิด - ถนนลาดยางไปแวงน้อย

จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านหนองโก
น้อย จากบ้านนายหมุด  คนคิด - ถนนลาดยางไปแวงน้อย  กว้าง 5
 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 47 ลําดับที่ 43
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สายแยกราช
พัสดุ - นานายแล   อาจธานี

จํานวน 300,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท สาย
แยกราชพัสดุ - นานายแล  อาจธานี  กว้าง 4 เมตร ยาว 150
 เมตร หนา 0.15 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 48 ลําดับที่ 47

เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้าง กรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทําสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และคํานวณเงินเพิ่ม
หลังจากที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่าK)
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว
 110 ลงวันที่  5 มีนาคม 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการยกรูปถนนดิน สายหนองครอง - วัดใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ 1 บ้านโคก
ล่าม

จํานวน 75,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่ายกรูปถนนดิน สายหนองครอง - วัดใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ 1
 บ้านโคกล่าม กว้าง 5 เมตร ยาว 470 เมตร สูง 0.60 เมตร ท่อ คสล
.ขนาด 0.40 เมตร  จํานวน 2 จุด  รวม 14 ท่อน
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(2)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 60 ลําดับที่ 102

งบเงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 650,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอพล จํานวน 650,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการ
เกษตร ภายในเขตตําบลท่าวัด 
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 และหนังสือ ที่ มท 0808/ว3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559

งานสวนสาธารณะ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ัอวัสดุก่อสร้างสําหรับสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ฐาน
ค่ายสไปเดอร์แมน เช่น เสาไม้เนื้อแข็ง ปูนซีเมนต์ผสม ทรายหยาบ หิน
ย่อย เชือกใยยักษ์ น็อต ยางรถยนต์มือสอง ฯลฯ
ฐานอํานาจ หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 08164/ว 996 ลงวันที่  12
  มีนาคม  2562 และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1248  ลงวันที่ 27
  มิถุนายน 2559
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 106  ลําดับที่ 15
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งานบําบัดนํ้าเสีย รวม 95,000 บาท
งบลงทุน รวม 95,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 95,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการวางท่อระบายนํ้าจากหลังวัดเทวราช - บ้านนางวนิดา  แก้วกัลยา หมู่
ที่ 2

จํานวน 95,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายนํ้า จากหลังวัดเทวราช - บ้านนางวนิดา  แก้ว
กัลยา  วางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก ระยะทาง 66 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ. อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 23(3)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 74  ลําดับที่ 163

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 215,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 175,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 175,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่  147 ลําดับที่ 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบ
ครัว

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 123  ลําดับที่ 12

โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด จํานวน 25,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมสร้างชุมชนเข้ม
แข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 147  ลําดับที่ 3

โครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในตําบลท่าวัด จํานวน 50,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอาชีพให้กับประชาชนใน
ตําบลท่าวัด มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 101  ลําดับที่ 5
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โครงการพาน้องท่องธรรมะ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพาน้องท่องธรรมะ  มีค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 127  ลําดับที่ 1

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับผู้
สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยสูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนิน
โครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 101  ลําดับที่ 4

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 147  ลําดับที่ 2

งบเงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 40,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 40,000 บาท
1.อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอแวงน้อย จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด อําเภอแวงน้อย
2.อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัดขอนแก่น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้่จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด จังหวัดขอนแก่น
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่  148  ลําดับที่  4-5
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 165,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 165,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 165,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพ
ติด  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าชุดกีฬา  ค่า
พาหนะ ค่าอุปกรณ์กีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการ
จัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 10

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่า
อุปกรณ์กีฬา  ค่าชุดกีฬา ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 126 ลําดับที่ 9

โครงการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบล เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับอําเภอ จังหวัด

จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดส่งนักกีฬาตัวแทนองค์การ
บริหารส่วนตําบล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ อําเภอ จังหวัด  มีค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 5

โครงการวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระ
เกียรติ  มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 125 ลําดับที่ 6 
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีทอดเทียน
พรรษา มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 2

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง มี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่านํ้าดื่มนํ้าแข็งสําหรับผู้
เข้าร่วมโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 1

โครงการจัดงานรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุ มี
ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่า
ใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยว
ข้องในการจัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 3

โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญ
ข้าว มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่านํ้าดื่มและนํ้า
แข็ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน
ฐานอํานาจ หนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 37 ลงวันที่ 16
 มกราคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 124 ลําดับที่ 4
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 280,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกป่า รักษ์นํ้า รักแผ่นดิน จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปลูกป่า รักษ์นํ้า รักแผ่นดิน เช่น ค่า
พันธุ์ไม้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่านํ้าดื่มนํ้าแข็ง สําหรับผู้เข้าร่วม
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการดําเนินโครงการ
ฐานอํานาจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักีฬาเข้าร่วมแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  หน้าที่ 128  ลําดับที่ 1

งบลงทุน รวม 240,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 240,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงลําห้วยหลุ่งจาน จุดนานายเคลือบ  แก้ว
คอนไทย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายแบบลาดเอียงลําห้วยหลุ่งจาน จุดนานาย
เคลือบ  แก้วคอนไทย หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม  กว้าง 4 เมตร ยาว 18
 เมตร สูง 2 เมตร
ฐานอํานาจ พรบ.อบต. พ.ศ.2537 มาตรา 22(1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 หน้าที่ 94 ลําดับที่ 11

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 10,435,442 บาท

งบกลาง รวม 10,435,442 บาท
งบกลาง รวม 10,435,442 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 118,900 บาท

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าวัด

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน สําหรับพนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าวัด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,098,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ จํานวน 12 เดือน
เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,449,600 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผู้พิการ จํานวน 12 เดือน
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพสําหรับผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12 เดือน
สํารองจ่าย จํานวน 417,719 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือเพื่อบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลท่าวัด จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลท่าวัด
ฐานอํานาจ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2502
 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกอง
ทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลท่าวัด จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลท่าวัด
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 185,923 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ในอัตราร้อยละ 1 ของประมาณการรายรับ ไม่รวมเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินที่มีผู้อุทิศให้
ฐานอํานาจ หนังสือ ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
 เรื่อง ซักซ้อมการสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลท่าวัด

30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
ท่าวัด

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 118,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,098,800

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 4,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

185,923

สํารองจ่าย 417,719

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,449,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 270,960 231,240 438,360

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 48,000 39,900

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

โครงการสนับสนุนกอง
ทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลท่าวัด

30,000

เงินสมทบกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพตําบล
ท่าวัด

100,000

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 118,900

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,098,800

เงินสมทบกองทุนเงินทด
แทน 4,500

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (กบท.)

185,923

สํารองจ่าย 417,719

เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,449,600

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,687,900 1,687,900

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

86,400 86,400

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080 514,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 42,120 42,120

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,246,200 2,186,760

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 5,400 5,400

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 101,700 189,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 661,860 349,440 1,700,820

เงินวิทยฐานะ 176,400

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 10,000 15,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

78,730 48,950 144,000 163,390

ค่าเช่าบ้าน 60,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 10,000 180,000 300,000 70,000

สํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

6,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 5,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการชื้อ
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 20,000 60,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนต้านยาเสพติด 80,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบบูรณาการ 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีทอดเทียน
พรรษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 4,432,000 7,144,120

เงินวิทยฐานะ 176,400

เงินประจําตําแหน่ง 294,000 378,000

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 45,000 70,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

46,800 434,000 915,870

ค่าเช่าบ้าน 140,000 200,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 35,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 372,000 235,600 1,167,600

สํารวจข้อมูลจํานวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า

6,000

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 28,000 33,000

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการชื้อ
พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และ
พวงมาลา

5,000 5,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 230,000 310,000

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนต้านยาเสพติด 80,000

โครงการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบบูรณาการ 20,000

โครงการจัดงาน
ประเพณีทอดเทียน
พรรษา

30,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 40,000

โครงการจัดงานรดนํ้า
ขอพรผู้สูงอายุ 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 40,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

5,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

40,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
ตัวแทนองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับ
อําเภอ จังหวัด

15,000

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานช่วงปิด
ภาคเรียน

30,000

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์
โครงการประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง 5,000

โครงการประเพณีบุญ
คูณลานสู่ขวัญข้าว 40,000

โครงการปลูกป่า รักษ์
นํ้า รักแผ่นดิน 40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 40,000

โครงการจัดงานรดนํ้า
ขอพรผู้สูงอายุ 30,000

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 40,000

โครงการจัดงานวันแม่
แห่งชาติศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

5,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์

40,000

โครงการจัดส่งนักกีฬา
ตัวแทนองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาระดับ
อําเภอ จังหวัด

15,000

โครงการจ้างนักเรียน
นักศึกษาทํางานช่วงปิด
ภาคเรียน

30,000

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่

5,500 5,500

โครงการตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์

5,500 5,500

โครงการประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผน
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ
.2561-2565)

20,000

โครงการประชุมผู้
ปกครอง 5,000

โครงการประเพณีบุญ
คูณลานสู่ขวัญข้าว 40,000

โครงการปลูกป่า รักษ์
นํ้า รักแผ่นดิน 40,000

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็กสตรีและ
บุคคลในครอบครัว

20,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการปู่ย่าตายาย
สอนหลาน 10,000

โครงการฝึกซ้อม
ป้องกันอุบัติภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
วัด

30,000

โครงการฝึกอบรม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะยาเสพติด

25,000

โครงการฝึกอาชีพให้
กับประชาชนในตําบล
ท่าวัด

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน Organization 
Development (OD)

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 20,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

โครงการวัน อปพร.

โครงการวิ่งมินิ
มาราธอนเฉลิมพระ
เกียรติ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ
และบุคคลที่เข้าสู่วัยสูง
อายุ (โรงเรียนผู้สูง
อายุ)

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือด
ออก

30,000

โครงการปู่ย่าตายาย
สอนหลาน 10,000

โครงการฝึกซ้อม
ป้องกันอุบัติภัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
วัด

30,000

โครงการฝึกอบรม
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
เพื่อเอาชนะยาเสพติด

25,000

โครงการฝึกอาชีพให้
กับประชาชนในตําบล
ท่าวัด

50,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน Organization 
Development (OD)

250,000 250,000

โครงการพาน้องท่อง
ธรรมะ 20,000

โครงการเลือกตั้งผู้
บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล

700,000 700,000

โครงการวัน อปพร. 4,000 4,000

โครงการวิ่งมินิ
มาราธอนเฉลิมพระ
เกียรติ

30,000

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้สําหรับผู้สูงอายุ
และบุคคลที่เข้าสู่วัยสูง
อายุ (โรงเรียนผู้สูง
อายุ)

30,000

โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่
การพัฒนาท้องถิ่น

10,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

647,510

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการอบรม
กฎหมายควรรู้ให้กับ
ประชาชน

โครงการอบรมคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการอบรมเผย
แพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีประเภทต่างๆ

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 160,000 30,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000 20,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 50,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 802,888

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

วัสดุสํานักงาน 10,000 20,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล

ค่าไฟฟ้า
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

647,510

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
พิษสุนัขบ้า

30,000

โครงการอบรม
กฎหมายควรรู้ให้กับ
ประชาชน

50,000 50,000

โครงการอบรมคณะ
กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 13,650 13,650

โครงการอบรมเผย
แพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีประเภทต่างๆ

10,400 10,400

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 110,000 300,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000 15,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 55,000 85,000

วัสดุสํารวจ 10,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,000 60,000

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 150,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 30,000 60,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 5,000 10,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 802,888

วัสดุก่อสร้าง 30,000 80,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000 5,000

วัสดุสํานักงาน 130,000 160,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสื่อสารและโทร
คมนาคม 64,000 64,000

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 6,000 6,000

ค่าไฟฟ้า 130,000 130,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2 บาน

2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก ขนาด 4 ฟุต
3.ค่าจัดซื้อชั้นเก็บ
เอกสาร มีช่องใส่แฟ้ม 
40 ช่อง

4. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อน
ทีบ
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งาน

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก

7,040

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2 บาน

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน

เครื่องดับเพลิงชนิด
ก๊าซ์คาร์บอน
ไดออกไซด์ ขนาด 15 
ปอนด์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมแบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริการไปรษณีย์ 15,000 15,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 5,000 5,000

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

1.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2 บาน 5,500 5,500

2.ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก ขนาด 4 ฟุต

4,000 4,000

3.ค่าจัดซื้อชั้นเก็บ
เอกสาร มีช่องใส่แฟ้ม 
40 ช่อง

3,800 3,800

4. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อน
ทีบ

3,400 3,400

ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานัก
งาน 7,500 7,500

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบบานเลื่อนกระจก 4,000 4,000

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก

7,040

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบ 2 บาน 5,500 5,500

ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 3,200 3,200

เครื่องดับเพลิงชนิด
ก๊าซ์คาร์บอน
ไดออกไซด์ ขนาด 15 
ปอนด์

33,000 33,000

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมแบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

4,300
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้ัอเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยโซ่ยนต์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถส่วนกลาง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมุ่ที่ 6 บ้านลาด จาก
บ้านนายอภิิสิทธิ์  ภูมิลุ
น - สามแยกทางเข้า
หมู่บ้าน

262,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านโคก
ล่าม2 จากโรงสีชุมชน 
- นานายชู  หันแจด

272,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านโคก
ล่าม2 จากศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 10 - 
โรงเรียนบ้านหนอง
แวงท่าวัด

274,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซื้ัอเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer)

16,000 16,000

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานักงาน 17,000 17,000

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สําหรับงาน
สํานักงาน

16,000 16,000

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เลื่อยโซ่ยนต์ 9,000 9,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 30,000 30,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

รถส่วนกลาง 814,000 814,000

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมุ่ที่ 6 บ้านลาด จาก
บ้านนายอภิิสิทธิ์  ภูมิลุ
น - สามแยกทางเข้า
หมู่บ้าน

262,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านโคก
ล่าม2 จากโรงสีชุมชน 
- นานายชู  หันแจด

272,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 10 บ้านโคก
ล่าม2 จากศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 10 - 
โรงเรียนบ้านหนอง
แวงท่าวัด

274,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
ท่าวัด จากถนนลาดยาง 
- บ้านนางใบ  ประทีป
ทน

63,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
ท่าวัด จากบ้านนายสุระ 
 มาตวังแสง - บ้านนาง
บัวผัน  ราชสุวรรณ

98,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านโนน
สะอาด  จากประปะหมู่
บ้าน - บ้านนางหอม
หวล  พิมล

260,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านโนน
สะอาด จากบ้านนาง
ขน  นาอุดม - ศาลปู่ตา

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านรวง จาก
บ้านนางสํารวย  สุข
แดง - บ้านนางยวน  
ตาเกิด

246,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด  
สายกลางหมู่บ้าน

360,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก
น้อย จากบ้านนายหมุด 
คนคิด - ถนนลาดยาง
ไปแวงน้อย

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
ท่าวัด จากถนนลาดยาง 
- บ้านนางใบ  ประทีป
ทน

63,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองแวง
ท่าวัด จากบ้านนายสุระ 
 มาตวังแสง - บ้านนาง
บัวผัน  ราชสุวรรณ

98,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านโนน
สะอาด  จากประปะหมู่
บ้าน - บ้านนางหอม
หวล  พิมล

260,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านโนน
สะอาด จากบ้านนาง
ขน  นาอุดม - ศาลปู่ตา

270,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านรวง จาก
บ้านนางสํารวย  สุข
แดง - บ้านนางยวน  
ตาเกิด

246,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนโจด  
สายกลางหมู่บ้าน

360,000

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก
น้อย จากบ้านนายหมุด 
คนคิด - ถนนลาดยาง
ไปแวงน้อย

250,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท 
สายแยกราชพัสดุ - นา
นายแล   อาจธานี

300,000

โครงการก่อสร้างฝาย
แบบลาดเอียงลําห้วย
หลุ่งจาน จุดนานาย
เคลือบ  แก้วคอนไทย 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม

240,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าจากหลังวัดเทวราช 
- บ้านนางวนิดา  แก้ว
กัลยา หมู่ที่ 2

95,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการยกรูปถนน
ดิน สายหนองครอง - 
วัดใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ 
1 บ้านโคกล่าม

75,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงาน
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอพล

650,000

อุดหนุนสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนไท 
สายแยกราชพัสดุ - นา
นายแล   อาจธานี

300,000

โครงการก่อสร้างฝาย
แบบลาดเอียงลําห้วย
หลุ่งจาน จุดนานาย
เคลือบ  แก้วคอนไทย 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกล่าม

240,000

โครงการวางท่อระบาย
นํ้าจากหลังวัดเทวราช 
- บ้านนางวนิดา  แก้ว
กัลยา หมู่ที่ 2

95,000

เงินชดเชยสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) 100,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการยกรูปถนน
ดิน สายหนองครอง - 
วัดใหม่ไตรมิตร หมู่ที่ 
1 บ้านโคกล่าม

75,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนเอกชน

อุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการพระราช
ดําริด้านสาธารณสุข

200,000

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์

อุดหนุนสํานักงาน
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอพล

650,000

อุดหนุนสํานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

20,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
ตําบลท่าวัด

1,340,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแวง
น้อย

รวม 10,435,442 280,000 305,000 215,000 5,067,050 829,630 730,000 5,747,608
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป รวม

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในเขต
ตําบลท่าวัด

1,340,000

อุดหนุนที่ทําการ
ปกครองอําเภอแวง
น้อย

20,000 20,000

รวม 495,800 12,318,470 36,424,000
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