
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา
อําเภอ โชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 35,008,820 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 8,480,260 บาท

งบบุคลากร รวม 6,018,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,743,920 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เพื่อจ่ายเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลและรองนายกองค์การบริหารส่ววนตําบล (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล(สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,972,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ประธานสภา อบต.รองประธานสภา อบต
สมาชิกสภา อบต. (สํานักงานปลัด)

เงินค่าตอบแทนอื่น จํานวน 86,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการสภา อบต. (สํานักงานปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,274,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,631,240 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัด(สํานักงานปลัด)
ตําแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 1 ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักงานปลัด 1 ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นิติกร  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  1  ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและ
เงินประจําตําแหน่งให้แก่  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (นักบริหารงาน
ท้องถิ่น)  และหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) (สํานักงานปลัด)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 391,080 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 283,080 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 108,000 บาท
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถ  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป  1  ตําแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 41,820 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  พนักงานขับรถ  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป  1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 2,323,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 590,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 380,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงาน
จ้าง(สํานักงานปลัด)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง(สํานักงานปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลของสํานักงานปลัดที่ได้
รับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบ(สํานักงานปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับบุตรให้แก่นายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างประจํา
ที่ได้รับสิทธิ(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 1,098,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุ
กระจายเสียง  โทรทัศน์  หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย  ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด  ค่าถ่ายเอกสาร  
เย็บ  เข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิ่งปฏิบัติกูล  เป็นต้น (สํานักงานปลัด)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของคณะผู้
บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้าง  และผู้ที่องค์การบริหารส่วนตําบลส่ง
เข้าฝึกอบรม  ประชุม สัมมนา
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 48,000 บาท
-ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม  จํานวน  8,000  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  หรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหารว่าง  ค่าของที่ระลึก  เป็นต้น
-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัว  จํานวน  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เช่น  ค่าตกแต่งสถาน
ที่  ค่าเวที  ค่าเครื่องเสียง  ค่าจัดกิจกรรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จําเป็น (แผนพัฒนา 4
 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 30 ลําดับที่ 1) (สํานักงานปลัด)
-โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระ
บรมราชินีนาถ  จํานวน  20,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  เช่น  ค่า
ตกแต่งสถานที่  ค่าเวที  ค่าเครื่องเสียง  ค่าจัดกิจกรรม  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จําเป็น (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 30 ลําดับ
ที่ 2)(สํานักงานปลัด)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักรของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  และพนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างของสํานักงานปลัด  เช่น  ค่าเบี้ย
เลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้อง
จ่ายในการเดินทางไปราขการ(สํานักงานปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 350,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  เช่น  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทน
กรรมการ  ค่าเบี้ยเลี้ยง  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 หน้า 138  ลําดับที่ 1) (สํานักงานปลัด)

ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 
เนื่องในงานพิธีและโอกาสสําคัญต่างๆ (สํานักงานปลัด)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหารกิจการประปา จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
บริหารกิจการประปาตําบลละลมใหม่พัฒนา  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง  
ค่าจัดสถานที่  ค่าที่พัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของสมนาคุณ 
 และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 25  ลําดับที่ 1) (สํานักงานปลัด)

โครงการวัยรุ่นมีรักปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัยรุ่่นปลอดภัยอย่าไว้ใจเอดส์  เช่น  
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าอาหารว่าง  ค่าจัดสถานที่  ค่าที่พัก  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าของ
สมนาคุณ  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-
2564 หน้า 123  ลําดับที่ 4) (สํานักงานปลัด)
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โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.  
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม
ผู้บริหาร   สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้าง  
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  เช่น  ค่าตอบแทน
วิทยากร  ค่าจ้างเหมารถ  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าอาหารว่าง
 ค่าจัดสถานที่  ค่าที่พัก  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าของสมนาคุณ  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 
หน้า 137  ลําดับที่ 1) (สํานักงานปลัด)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุุมารี

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี
เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-
2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 29  ลําดับที่ 1) (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ (สํานักงานปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 315,000 บาท
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขน
ส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยาง  เพลา  ยางนอก  ยางใน  ตลับลูกปืน  หัว
เทียน  ไขควง  น็อต  สกรู  หม้อนํ้ารถยนต์  กระจก  กันชน  เบาะ  ฟิล์ม
กรองแสง  เข็มขัดนิรภัย  แม่แรง  เป็นต้น (สํานักงานปลัด)

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 180,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสําหรับยานพาหนะและขนส่ง
ตลอดจนเครื่องจักรกลต่างๆ เช่น  นํ้ามันดีเซล  นํ้ามัน
เบนซิน  จาระบี  นํ้ามันเครื่อง  นํ้ามันหล่อลื่่น  เป็นต้น (สํานักงานปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร  เช่น  จอบ  เสียม  มีด  ปุ๋ย  ยาฆ่า
แมลง  เป็นต้น (สํานักงานปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับผง  หมึกเครื่องพิมพ์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แผนกรองแสง  เมมโมรี่ชิป  
สายเคเบิล  เป็นต้น (สํานักงานปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 320,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับอาคารที่ทําการ  อาคารหรือโรงเรือนอื่น
หรือไฟฟ้าสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาสําหรับอาคารที่ทําการ  อาคารหรือโรงเรือน
อื่น  ซึ่งเป็นทรัพย์สินและอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สํานักงาน  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ดังกล่าวและค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการใช้บริการ  เช่น  ค่าบํารุงรักษา
สาย  เป็นต้น (สํานักงานปลัด)
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ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
ไปรษณีย์  เช่น  ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าจัดส่ง
เอกสาร  พัสดุภัณฑ์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน  เป็นต้น (สํานักงานปลัด)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต  และค่าสื่อสาร
อื่นๆ  และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าวและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการใช้บริการ (สํานักงานปลัด)

งบลงทุน รวม 122,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 122,200 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดแบบ 2 หน้า  จํานวน 5 ตัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด
แบบ 2 หน้า  ขนาด 90x120 ซม.  จํานวน 5 ตัว ๆ 
ละ 4,000 บาท  เพื่อใช้ในการปิดประกาศ  จัดบอร์ดนิทรรศการ  
งานเทศกาลหรือพิธีการอื่น ๆ เป็นต้น (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-
2564 หน้า 152  ลําดับที่ 2) (สํานักงานปลัด)

ค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น  ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 4  เครื่อง จํานวน 7,200 บาท
เพื่อจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น  ขนาด 16 นิ้ว  จํานวน 4 เครื่อง  
เพื่อใช้ในห้องประชุม (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
หน้า 33 ลําดับที่ 3)(สํานักงานปลัด)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต  จํานวน  1  ตัว จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต  จํานวน 1 เครื่อง  เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
วัคซีน  และใช้ในสํานักงาน  รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 
(แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม  ครั้งที่1 หน้า 33  ลําดับที่ 1) 
(สํานักงานปลัด)

ค่าผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง  จํานวน  5  ช่อง  ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.10x2.80 เมตร  และม่านประตู  จํานวน 1 ช่อง  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.10x3.00 เมตร  พร้อมอุปกรณ์
และติดตั้ง (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 หน้า 33  ลําดับที่ 2)(สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ (สํานักงานปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 17,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2562

จํานวน 11,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอําเภอ อําเภอโชคชัย
จังหวัดนครราชสีมา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งอยู่ที่
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอโชคชัย  ที่ว่าการ
อําเภอโชคชัย  ชั้น 2 โดยองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
เป็นเจ้าภาพในการดําเนินการ จํานวน 11,000  บาท  
(แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 32  
ลําดับที่ 1)(สํานักงานปลัด)

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการอําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 6,000 บาท

เพื่ออุดหนุนส่วนราชการอําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
(แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 32  ข้อ 2)
(สํานักงานปลัด)

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้ทําการสํารวจและ
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (สํานักงานปลัด)

งานบริหารงานคลัง รวม 2,942,850 บาท
งบบุคลากร รวม 2,191,200 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,191,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,672,200 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบล (กองคลัง)
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  1  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1  ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่  ผู้อํานวยการกองคลัง (กองคลัง)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 465,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป  ของกองคลัง  (กองคลัง)
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1  ตําแหน่ง
              เป็นเงิน  164,160.-  บาท 
ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  1  ตําแหน่ง
              เป็นเงิน  192,840.-  บาท
ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป  1  ตําแหน่ง
              เป็นเงิน  108,000.-  บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป     (กอง
คลัง)

งบดําเนินงาน รวม 688,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 343,150 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 267,150 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง  (กองคลัง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล  ของกองคลัง  ที่่ได้รับ
สิทธิ์การเบิกค่าเช่าบ้าน  (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล  ของกองคลังที่ได้รับสิทธิ์  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 115,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน  (กองคลัง)

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่
เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่
ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าถ่ายเอกสาร  เย็บเข้าปก
หนังสือ  ฯลฯ  (กองคลัง)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมของพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  (กองคลัง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้างของกองคลัง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่า
เช่าที่พัก  เป็นต้น  (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของกอง
คลัง  ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  (กองคลัง)
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ค่าวัสดุ รวม 230,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 130,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์  สิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติ
งานของสํานักงาน  เช่น  กระดาษ  นํ้ายาลบคําผิด  ที่เย็บกระดาษ    เป็น
ต้น  (กองคลัง)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกร์ที่ใช้สําหรับบํารุง  ดูแลรักษาความสะอาดภายใน
ที่ทําการ  เช่น  ไม้กวาด  แปรง  เข่ง  ถ้วย  ชาม  แก้วนํ้า  กระติกนํ้า
แข็ง  นํ้ายาทําความสะอาด  เป็นต้น  (กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับ
หมึกเครื่องพิมพ์  แป้นพิมพ์  เมาส์  แผ่นกรองแสง  เมมโมรี่ชิป  สาย
เคเบิล  ของกองคลัง  เป็นต้น  (กองคลัง)

งบลงทุน รวม 63,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 63,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

-  ค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  5  ตัว จํานวน 19,500 บาท
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน  จํานวน  5  ตัว ๆ ละ  3,900.-  บาท  รวมเป็น
เงิน  19,500.-  บาท  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
กองคลัง  (กองคลัง)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ
. 2561 - 2564 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้าที่ 134 ลําดับที่  1)

ค่าจัดซื้อตู้แฟ้มสูงโล่ง  4  ชั้น  เก็บเอกสารจํานวน  4  ตู้ จํานวน 14,000 บาท
เพื่อจัดซื้อตู้แฟ้มสูงโล่ง  4  ชั้น  เก็บเอกสาร  จํานวน  4  ตู้  ๆ
 ละ  3,500.-  บาท  รวมเป็นเงิน  14,000.-  บาท  เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
เอกสารของกองคลัง  (กองคลัง)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น       สี่
ปี (พ.ศ.  2561  ถึง  2564 ) หน้าที่  154  ลําดับที่  4)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล  แบบที่  2  (Network)  
จํานวน  1  เครื่อง

จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  สําหรับงานประมวลผล  แบบ
ที่  2  (Network)  จํานวน  1  เครื่อง  (ตามแบบมาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวง  ICT  กําหนด)  เพื่อใช้ในสํานักงานของกองคลัง            (กอง
คลัง)  (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                              (พ.ศ
. 2561  ถึง  2564 )  หน้าที่154  ลําดับที่ 1 )

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 12,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 12,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 6,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจและอํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่  เช่น  ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องดื่ม  ค่าป้าย  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบััติงาน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด) (แผนพัฒนาตําบล 
4 ปี พ.ศ.2561-2564หน้า125ลําดับที่1)
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โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จํานวน 6,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งจุดตรวจและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  เช่น  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  
ค่าป้าย  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบััติงาน  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยว
ข้อง (สํานักงานปลัด) (แผนพัฒนาตําบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564หน้า125
ลําดับที่2)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,516,920 บาท

งบบุคลากร รวม 1,390,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,390,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 988,920 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบลของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)
ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 1 ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  1 ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  ครู  2  ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน และ
เงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)
ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก      2  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 1  ตําแหน่ง

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(กองการศึกษาฯ)
ตําแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก      2  ตําแหน่ง
ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 1  ตําแหน่ง

งบดําเนินงาน รวม 414,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 214,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 160,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล พนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ที่ได้รับสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้าน 
(กองการศึกษาฯ)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับบุตรให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมที่ได้รับสิทธิ 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าใช้สอย รวม 62,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมิใช่ เป็นการประกอบดัดแปลง  ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
อย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าถ่ายเอกสาร 
เย็บเข้าปกหนังสือ  ค่าตักสิ่งปฏิกูล ของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (กองการศึกษาฯ)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 2,000 บาท
ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรอง 
ในโอกาสการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
ที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษา
ดูงาน เช่น ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง 
ค่าของที่ระลึก เป็นต้น
(กองการศึกษาฯ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ สมุดบัญชี แบบพิมพ์ต่าง ๆ 
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระติกนํ้าร้อน 
กระติกนํ้าแข็ง แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ฯ 
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล 
ตลับผงหมึก แผงเป็นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (keybord) เมาส์ เครื่องอ่าน 
และบันทึกข้อมูลแบบต่าง ๆ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 58,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ละลมใหม่พัฒนา อาคารโรงเรือนอื่น ซึ่งเป็นทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา 
(กองการศึกษาฯ)

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปา สําหรับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลละลมใหม่พัฒนา และหมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการใช้บริการ 
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ละลมใหม่พัฒนา รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมาย
เลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาสายฯ ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าระบบอินเตอร์เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงค่าใช้จ่าย
เพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดเกี่ยวกับการให้บริการ 
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
(กองการศึกษาฯ)

งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 80,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและปรังปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
(กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,632,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,632,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,632,000 บาท
-  อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะ 
   กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3 แห่ง จํานวน 408 คน ๆ
   ละ 20 บาท ต่อวัน รวม 200 วัน  เป็นเงิน 1,632,000 บาท 
   (กองการศึกษาฯ)
   (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า  142 ลําดับที่ 1)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 1,702,776 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,606,476 บาท

ค่าใช้สอย รวม 671,370 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 -  2564 หน้า 112 ลําดังที่ 4)

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา ทัศนศึกษานอกพื้นที่ 
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองการศึกษาฯ) 
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 -  2564 หน้า 112 ลําดับที่ 2)

โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะและปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ศิลปะ
และปัจฉิมนิเทศเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
ละลมใหม่พัฒนา เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 113 ลําดับที่ 7)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กประจําปี จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร 
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองการศึกษาฯ) 
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 113  ลําดับที่ 8)
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โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 583,370 บาท
-  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 
    จํานวน 583,370 บาท  ดังนี้
1.  เงินสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
     ตําบลละลมใหม่พัฒนา จํานวน 80 คน ๆ ละ 20 บาท ต่อ
วัน รวม 245 
     วัน เป็นเงิน 392,000 บาท 
2.  เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     องค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา จํานวน 80 คน ๆ ละ 
     1,700 บาท  เป็นเงิน 136,000 บาท
3.  เงินสนับสนุนค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
     ส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา จํานวน 49 คน ๆ ละ 200 บาท 
     เป็นเงิน 9,800 บาท 
4.  เงินสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     องค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา จํานวน 49 คน ๆ ละ 
     200 บาท เป็นเงิน 9,800 บาท 
5.  เงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     องค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา จํานวน 49 คน ๆ ละ 
     300 บาท เป็นเงิน 14,700 บาท 
6.  เงินสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     องค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา จํานวน 49 คน ๆ ละ 
     430 บาท เป็นเงิน 21,070 บาท 
     (กองการศึกษาฯ)
     (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 112  ลําดับที่  3)

โครงการสานสัมพันธ์รักครอบครัว (วันแม่แห่งชาติ) จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในโครงการสานสัมพันธ์รักครอบ
ครัวของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองการศึกษาฯ) 
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 113  ลําดับที่ 6)

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น จํานวน 3,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม เช่น 
ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 112 ลําดับที่ 5)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วัสดุต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(กองการศึกษาฯ)
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ค่าวัสดุ รวม 935,106 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 935,106 บาท

-  ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ในเขตพื้นที่ตําบลละลมใหม่พัฒนา 
จํานวน 3 แห่ง จํานวนนักเรียน 408 คน ๆ ละ 7.37 บาท ต่อวัน 
รวม 260 วัน เป็นเงิน 781,810 บาท 
(กองการศึกษาฯ) 
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 115  ลําดับที่ 1)
-  ค่าอาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารเสริม (นม) 
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา 
จํานวนเด็ก 80 คน ๆ ละ 7.37 บาท ต่อวัน รวม 260 วัน
เป็นเงิน 153,296 บาท
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 115  ลําดับที่ 2)

งบลงทุน รวม 96,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,300 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3,300 บาท
-  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา 
   18 หน้า/นาที จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,300 บาท 
   (กองการศึกษาฯ)
   (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 155 ลําดับที่ 2)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 93,000 บาท
อาคารต่าง ๆ

งานอาคาร จํานวน 93,000 บาท
-  โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดานโรงอาหารศูนย์พัฒนา
    เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลละลมใหม่พัฒนา 
    เป็นเงิน  93,000 บาท รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ 
    องค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด 
    (กองการศึกษาฯ)
    (แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ.  2561 - 2564 หน้า 116 ลําดับที่ 5)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 331,000 บาท

งบบุคลากร รวม 291,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 291,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบล

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 21,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมนักบริหารงานสาธารณสุข (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไปของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไป(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 438,800 บาท
งบดําเนินงาน รวม 198,800 บาท

ค่าใช้สอย รวม 178,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนใน
การฝึกอบรมของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างของกองสาธารณสุขฯ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พัก  เป็นต้น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย

จํานวน 13,800 บาท

เพื่อเป็นค่าสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี  ตัวละ  6  บาท  (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 26  ลําดับที่ 1)(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 60,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานของศาสตราจารย์  ดร.  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการประชุม
อบรม  ค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)(แผนพัฒนาตําบล 4 ปี พ.ศ.2561-
2564หน้า118ลําดับที่4)

โครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน  
เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) (แผนพัฒนาตําบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564หน้า128
ลําดับที่3)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จํานวน 50,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  เช่น  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก  เช่่น  ค่าทรายอะเบท  ค่านํ้ายาฉีดพ่นกําจัดยุงลาย  
ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง  และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม)(แผนพัฒนาตําบล 4 ปี พ.ศ.2561-2564หน้า118ลําดับที่3)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
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ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 20,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 240,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริด้านสาธารณสุข  
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน  จํานวน  12  หมู่บ้าน

จํานวน 240,000 บาท

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน  จํานวน  12 หมู่บ้าน ๆ 
ละ 20,000 บาท สําหรับดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 
หน้า 31  ลําดับที่ 1) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,981,460 บาท

งบบุคลากร รวม 1,203,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,203,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 881,760 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพนักงานส่วนตําบล/เงินปรับปรุงเงินเดือนให้
แก่พนักงานส่วนตําบลของกองช่าง(กองช่าง)
    ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองช่าง          1  ตําแหน่ง
    ตําแหน่ง  นายช่างโยธา          1  ตําแหน่ง
    ตําแหน่ง  นายช่างโยธา          1  ตําแหน่ง

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งตามกฏหมายว่าด้วยเงินเดือน
และเงินประจําตําแหน่งให้แก่ผู้อํานวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 244,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 136,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 108,000 บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างทั่วไปของกองช่าง(กองช่าง)

งบดําเนินงาน รวม 575,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 305,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 190,000 บาท

1)เงินค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ  ประจําปีให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ของกองช่าง  จํานวน  140,000  บาท (กองช่าง)
2)ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  จํานวน  50,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการตรวจการจัดซื้อจัดจ้าง
(กองช่าง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้างของกองช่าง(กองช่าง)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบลของกองช่าง  ที่ได้รับสิทธิ
การเบิกค่าเช่าบ้าน (กองช่าง)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน  ค่าบํารุงการศึกษาสําหรับบุตรให้แก่
พนักงานส่วนตําบลกองช่างที่ได้รับสิทธิ (กองช่าง)

ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทําการอย่างใด
อย่างหนึ่งซึ่งมิใช่เป็นการประกอบดัดแปลงต่อเติมครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใดและอยู่ในความรับผิดชอบชอบของ
ผู้รับจ้าง  เช่น  ค่าจ้างเหมาแรงงานทําความสะอาดท่อระบายนํ้า 
เป็นต้น (กองช่าง)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของกองช่าง(กองช่าง)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  20,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
ของกองช่าง  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะค่าเช่าที่พัก  เป็นต้น  
(กองช่าง)

จํานวน 20,000 บาท

-ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน  จํานวน  50,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่า
ธรรมเนียมในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตที่สาธารธประโยชน์  (กองช่าง)

จํานวน 50,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ  เช่น วัสดุต่างๆเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าและวิทยุ เช่น  ฟิวส์  สาย
ไฟ  หลอดไฟ  ปลั๊ก  สปอร์ตไลท์  เป็นต้น  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  เช่น  ไม้ต่างๆ  สี  ทินเนอร์  แปรง
ทาสี  ตะปู  ค้อน  ชะแลง  ท่อต่างๆ  ยางมะตอยสําเร็จรูป  เป็นต้น  
(กองช่าง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  
ตลับนํ้าหมึก  แผงเป็นอักขระหรือแป้นพิมพ์  (keybord)  เมาส์  
เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เป็นต้น(กองช่าง)

งบลงทุน รวม 2,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,500 บาท
ครุภัณฑ์สํารวจ

ค่าจัดซื้อไม้สต๊าฟ ขนาด 4 เมตร จํานวน 1 อัน จํานวน 2,500 บาท
เพื่อใช้สํารวจงานทาง  จํานวน 1 อัน  (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-2564 เพิ่ม
เติมครั้งที่ 1 หน้า 34 ลําดับที่ 1) (กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าให้กับประชาชน
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้รวมทั้งการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
(แผนพัฒนา4 ปี 2561-2564 หน้า 139 ลําดับที่ 1)(กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 80,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 20,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น  
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด) (แผนพัฒนาตําบล 4 ปี 
พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า27ลําดับที่1)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ เช่น  
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด) (แผนพัฒนาตําบล 4 ปี 
พ.ศ.2561-2564หน้า120ลําดับที่1)

โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30,000 บาท
เป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น  
ค่าวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าเครื่องดื่ม  ค่าป้าย  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สํานักงานปลัด) (แผนพัฒนาตําบล 4 ปี 
พ.ศ.2561-2564หน้า108 ลําดับที่1)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 120,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาตําบลประจําปี 2562 จํานวน 120,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาตําบลประจําปี เช่น ค่า
วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 126 ลําดับที่ 3)
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 190,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 190,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 190,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานสมโภชฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีอําเภอโชคชัย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ร่วมงานสมโภชฉลองชัยชนะ
ท้าวสุรนารีอําเภอโชคชัย เช่น ค่าจ้างเหมารถ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง 
ค่าอาหาร เครื่องดื่มสําหรับผู้ร่วมขบวนแห่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนา 4 ปีพ.ศ.2561-2564เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 28 ลําดับที่1)

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจําปี จํานวน 180,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจําปี เช่น 
ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม 
ค่าตอบแทนกรรมการการตัดสินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 หน้า 126 ลําดับที่ 1)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,303,866 บาท

งบลงทุน รวม 3,303,866 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,303,866 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ละลมใหม่
พัฒนา

จํานวน 151,000 บาท

ค่าก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก  มีพื้นที่ก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 396 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการ  อบต.ละลมใหม่พัฒนา  กําหนด  รวมราคาก่อสร้าง 151,000
 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 24 ข้อ 82
) (กองช่าง)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางสมศรี หมู่ที่ 1 จํานวน 50,900 บาท

เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 27.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
82 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด รวมราคาก่อสร้าง 50,900 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 69 ข้อ 5) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมา-บ้านนายสามัคคี หมู่ที่ 2 จํานวน 202,600 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 112.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
345 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ป้าย รวมราคาก่อสร้าง 202,600 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-
2564 หน้า 71 ข้อ 15) (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 1 จํานวน 34,600 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 20.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
61 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด รวมราคาก่อสร้าง 34,600 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 หน้า 70 ข้อ 9) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบสระสาธารณะประโยชน์และแปลงผัก จํานวน 228,700 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
402 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จํานวน 1 ป้าย รวมราคาก่อสร้าง 228,700 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-
2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 7 ข้อ 8) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองยาง-คุ้มโกรกกัดลิ้น หมู่ที่ 9 จํานวน 347,200 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร  กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 120.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
601 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย  รวมราคาก่อสร้าง 347,200 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-
2564 หน้า 82 ข้อ 67) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางโปร่ง จํานวน 95,500 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร  กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 60 เมตร หน้า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
กําหนด รวมราคาก่อสร้าง 95,500 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 
เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 22 ข้อ 73) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ซอยบ้านนางวิไล จํานวน 101,900 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 59 เมตร หน้า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
178 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  
จํานวน 1 ป้าย รวมราคาก่อสร้าง 101,900 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี 2561-
2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 22 ข้อ 74) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านนายธํารงศักดิ์-บ้านนายประคอง จํานวน 94,800 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 54 เมตร หน้า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
165 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด รวมราคาก่อสร้าง 94,800 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 8 ข้อ 14) (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 (ภายในวัด) จํานวน 413,600 บาท
เพื่อเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว
จราจร  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 144 เมตร หน้า 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  722 ตารางเมตร (รวมหูช้าง) รายละเอียดตามแบบ
รูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย รวมราคาก่อสร้าง 413,600 บาท (แผนพัฒนา
สี่ปี 2561-2564 หน้า 76 ข้อ 40) (กองช่าง)
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โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 2 (รพ.สต.-คลองชลประทาน) จํานวน 277,000 บาท
เพื่อเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร  กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 192 เมตร หน้า 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
960 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ อบต.ละลมใหม่พัฒนา 
กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จํานวน 1 ป้าย 
รวมราคาก่อสร้าง 277,000 บาท (แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 
หน้า 74 ข้อ 27) (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 6 จํานวน 290,000 บาท
เพื่อเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 250 เมตร หน้า 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
1,000 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนากําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย รวมราคาก่อสร้าง 290,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 79 ข้อ 53) (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 10 สายนอก จํานวน 488,000 บาท
เพื่อเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร  กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 420 เมตร หน้า 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
1,680 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย รวมราคาก่อสร้าง 488,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 
หน้า 20 ข้อ 68) (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 2 สายบ้านนางพัฒนา จํานวน 491,000 บาท
เพื่อเป็นค่าปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจร  กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 340 เมตร หน้า 0.04 เมตร  หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า  
1,700 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 
อบต.ละลมใหม่พัฒนา กําหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  จํานวน 1 ป้าย รวมราคาก่อสร้าง 491,000 บาท 
(แผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 หน้า 24 ข้อ 81) 
(กองช่าง)

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน จํานวน 37,066 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน  นิติบุคคล  
หรือภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 11,888,888 บาท

งบกลาง รวม 11,888,888 บาท
งบกลาง รวม 11,888,888 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 84,988 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทุกคน 
(กองคลัง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 8,451,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-
2564 หน้า 127  ลําดับที่ 2)(สํานักงานปลัด)

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 2,544,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ (แผนพัฒนา 4 ปี 2561-
2564 หน้า 127  ลําดับที่ 3)(สํานักงานปลัด)
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เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 18,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ตําบลละลมใหม่พัฒนา
ที่แสดงตนและแจ้งความจํานงขอรับความช่วยเหลือ (แผนพัฒนา 4 ปี 
2561-2564 หน้า 127  ลําดับที่ 1)(สํานักงานปลัด)

สํารองจ่าย จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉิน
ที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในกรณีจําเป็น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย  ภัยหนาว  ภัยแล้ง  
เป็นต้น (กองช่าง)

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 120,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กองสาธารณสุขฯ)

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 180,300 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น(กบท.)(สํานักงานปลัด)

เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 290,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จให้กับลูกจ้างประจํา (สํานักงานปลัด)
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