
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

องคการบริหารสวนตําบลบอใหญ

อําเภอ บรบือ   จังหวัดมหาสารคาม

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 66,055,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 10,567,000 บาท

งบบุคลากร รวม 7,588,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 4,051,800 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก/รองนายก องคการบริหารสวนตําบล
       - เงินเดือนนายก อบต. 21,120 บาท/เดือนเปน
เงิน 253,440.- บาท
       - เงินเดือนรองนายก อบต. 2 รายๆ ละ 11,610 บาท/เดือน
เปนเงิน 278,640.- บาท

เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รอง
นายก องคการบริหารสวนตําบล
       -คาตอบแทนประจําตําแหนงนายก 1,900 บาท/เดือนเปน
เงิน 22,800.- บาท
       -คาตอบแทนประจําตําแหนงรองนายก 2 รายๆละ 950 บ
./เดือนเปนเงิน 22,800.- บาท
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เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก องคการ
บริหารสวนตําบล
       -คาตอบแทนพิเศษนายก 1,900 บาท/เดือนเปนเงิน 22,800
.- บาท
       -คาตอบแทนพิเศษรองนายก 2 ราย ๆ ละ 950 บาท/เดือน
เปนเงิน 22,800.- บาท

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล

จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจํานวน 1 ราย
       -คาตอบแทนเลขานุการ 7,560.-บาท/เดือน

เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนท้องถิ่น จํานวน 3,337,800 บาท

เพื่อจายเปนคาตอบแทนให้แก
       -ประธานสภา 11,610 บาท/เดือน เปนเงิน 139,320.- บาท
       -รองประธานสภา 9,500 บาท/เดือน เปนเงิน 114,000
.- บาท
       -เลขานุการสภา 7,560 บาท/เดือน เปนเงิน 90,720.- บาท
       -สมาชิกสภาจํานวน 33 คน ๆ ละ 7,560 บาท/เดือนเปน
เงิน 2,993,760.- บาท
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,536,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,573,040 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้พนักงานสวนตําบล จํานวน 7 อัตรา
       -ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น)
       -ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
        -ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน
       -ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
       -ตําแหนงนิติกร
       -ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
       -ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ

เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินที่เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ  ตําแหนง
นิติกร (พ.ต.ก)

เงินประจําตําแหนง จํานวน 210,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง, คาตอบแทน ตามประกาศ ก.ถ.
       -ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานท้อง
ถิ่น)
       -ตําแหนงหัวหน้าสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 207,240 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างให้แกลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา
       -ตําแหนงนักการ
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 474,000 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
       -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
       -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่วิเคราะหนโยบายและแผน 1
 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
       -ตําแหนงคนงาน 1 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
       -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
       -ตําแหนงคนงาน 1 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 2,908,920 บาท
ค่าตอบแทน รวม 456,920 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 273,920 บาท

-คาตอบแทนเงินรางวัลในการทํางาน ตั้งไว้ 253,920.-บาท
       เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลในการทํางาน ให้
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

-คาตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งไว้ 20,000.-บาท
       เพื่อจายเปนคาใช้จายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ
องคการ
ปกครองสวนท้องถิ่น

คาเชาบ้าน จํานวน 138,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 45,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลลูกจ้างประจํา และคณะบริหารที่เบิกได้ตามระเบียบ

ค่าใช้สอย รวม 1,461,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาจ้างเหมาคนดูแลความสะอาด จํานวน 72,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาคนดูแลความสะอาดที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบอใหญ
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว7120 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น  
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   140 โครงการ
ลําดับที่ 27)
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-คาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จํานวน 144,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยที่ทําการ
องคการ บริหารสวนตําบลบอใหญ
-เปนไปตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว7120 เรื่อง หลักเกณฑการ
เบิกจายเงินคาจ้างเหมาบริการขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น
ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   141 โครงการ
ลําดับที่ 35)

-คาใช้จายในการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ จํานวน 25,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาประชาสัมพันธ ผลงานขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น เชน ป้ายประชาสัมพันธ แผนพับ  เปน
ต้น หรือรายจายที่เข้าลักษณะรายจายประเภทเดียวกัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   138 โครงการ
ลําดับที่ 19)

-คาใช้จายในการรังวัดที่สาธารณะประโยชน และคาดําเนินคดี จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคารังวัดที่สาธารณะประโยชนและคาดําเนิน
คดี ในเขตตําบลบอใหญ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139 โครงการ
ลําดับที่ 21)

-คาบริการงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสการรับสงหนังสือ
ราชการ

จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสงหนังสือราชการ
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รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
ที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รวมต้อนรับ หรือคาเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น  เชน คาอาหารคาเครื่องดื่ม คาของขวัญ ฯลฯ
 หรือรายจายอื่นๆที่อยูในประเภทนี้
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกคาใช้จายใน
การบริหารงานขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   140 โครงการ
ลําดับที่ 30)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้
จาย อื่น ๆในการเดินทางไปราชการในประเทศ และนอก
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา  พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที4่) พ.ศ.2561

-คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 100,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายที่เกี่ยวข้องกับฝึกอบรมและ
สัมมนา คาลงทะเบียนในการอบรมตางๆ ของคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
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-คาใช้จายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซอม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบอใหญ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   135 โครงการ
ลําดับที่ 3)

โครงการ อบต.เคลื่อนที่ จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุ เอกสาร ตลอดจน
คาใช้จายอื่น ในการประชุมพบปะประชาชนทุกหมูบ้าน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   138 โครงการ
ลําดับที่ 1)

-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ จํานวน 300,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาที่พัก คาเบี้ย
เลี้ยง คาพาหนะ ฯลฯเปนไปตาม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่4) พ.ศ.2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   135 โครงการ
ลําดับที่ 1)

-โครงการวันท้องถิ่นไทย จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการวันท้องถิ่นไทย เชน คา
ป้ายคาวัสดุและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   141 โครงการ
ลําดับที่ 31)
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-โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม เชน คาวัสดุ คาตอบแทน คาอาหาร ฯลฯ
 และคาใช้จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   135 โครงการ
ลําดับที่ 5)

-โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแกประชาชน ประจําปงบ
ประมาณ 2564

จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย
แกประชาชน เชน คาวัสดุ คาตอบแทน คาอาหาร ฯลฯ และคาใช้
จายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   141 โครงการ
ลําดับที่ 36)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ยานพาหนะ ฯลฯหรือรายจาย
อื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 138 โครงการ
ลําดับที่ 17

ค่าวัสดุ รวม 305,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ ตาง ๆ
 เชน กระดาษ แฟ้มเครื่องคํานวณเลข ปากกา หมึกไม้
อัด สี แปรง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้ารายจายประเภทนี้
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟ ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟ ฯลฯและอื่นๆที่เข้ารายจายประเภท
นี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 138 โครงการ
ลําดับที่ 18

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เชน ไม้
กวาด น้ํายาล้างห้องน้ํา ไม้ถูพื้น แก้วน้ํา จานรอง ถาด ถังแกส ไส้
กรองเครื่องกรองน้ําและอุปกรณที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ําดื่ม ฯลฯ
 และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุกอสร้าง จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสร้าง วัสดุปรับปรุงซอมแซม
อาคารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบอใหญ ที่จายได้ตาม
ระเบียบและอื่น ๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 141 โครงการ
ลําดับที่ 32

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 100,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณอะไหล ตางๆ เชน ยางนอกยาง
ใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ และอื่นๆที่เข้ารายจายประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139 โครงการ
ลําดับที่ 25

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผย
แพร เชน กระดาษ เขียนโปสเตอร ฟลม พูกัน สี ผ้าสําหรับป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ ฯลฯ และอื่นๆที่เข้ารายจายประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139 โครงการ
ลําดับที่ 22
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วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่อง หมึก ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจาย
ประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 686,000 บาท
คาไฟฟ้า จํานวน 500,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบอใหญ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2แหง และไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตพื้นที่และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 137 โครงการ
ลําดับที่ 12

คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 108,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาติดตั้งมิเตอร คาขอใช้น้ํา และ
อื่นๆที่เข้ารายจายประเภทนี้ สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวน
ตําบลบอใหญ, ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แหง

คาบริการโทรศัพท จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาโทรศัพทและอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภท
นี้ สําหรับที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล

คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภท
นี้
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คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายเกี่ยวกับการบริการระบบอินเตอรเน็ต
ตําบลคาใช้จายเกี่ยวกับการบริการ การดูแลระบบเวปไซด และคา
สื่อสารอื่นๆ รวมถึงคาใช้จายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกลาวที่เข้า
ประเภทรายจายประเภทนี้ ขององคการบริหารสวนตําบลบอ
ใหญ และศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบอใหญ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139 โครงการ
ลําดับที่ 24

งบลงทุน รวม 45,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 45,000 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวล
ผล แบบที่ 2 *(จอภาพขนาดไมน้อยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1
 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางพื้นฐาน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ปปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่  145 โครงการลําดับที่ 5)

-เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED จํานวน 15,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 1
 เครื่อง  คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางพื้นฐาน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ปปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่   74 โครงการลําดับที่ 1)
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งบรายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 25,000 บาท
รายจายอื่น

-คาจ้างที่ปรึกษา จํานวน 25,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือ
พัฒนาระบบตาง ๆ ของ อบต.บอใหญ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่   136 โครงการลําดับที่ 8)

งานบริหารงานคลัง รวม 4,084,193 บาท
งบบุคลากร รวม 2,475,100 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,475,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,543,800 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 5
 อัตรา ได้แก
       -ตําแหนงผู้อํานวยการกองคลัง
       -ตําแหนงเจ้าพนักงานพัสดุ
       -ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       -ตําแหนงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
       -ตําแหนงเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

        เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง(หัวหน้าสวนราชการที่มี
ฐานะเทียบ
เทากอง) ระดับ 7 ตามประกาศ ก.ถ

คาจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 246,300 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างประจําลูกจ้าง จํานวน 1 อัตรา ได้แก
       -ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา  
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คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 610,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้าง จํานวน 4 อัตรา ได้แก
       -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้/ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บราย
ได้
       -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
       -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ /ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
       -ตําแหนงคนงานทั่วไป( ปฎิบัติงานแผนที่ภาษี)

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 33,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานจ้าง
จํานวน 4 อัตรา ได้แก
       -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้/ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บราย
ได้
       -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ผู้ชวยเจ้าพนักงาน
ธุรการ
       -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าที่พัสดุ /ผู้ ชวยเจ้าพนักงานพัสดุ
       -ตําแหนงคนงานทั่วไป( ปฎิบัติงานแผนที่ภาษี)
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งบดําเนินงาน รวม 1,600,193 บาท
ค่าตอบแทน รวม 560,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 380,000 บาท

-คาตอบแทนเงินรางวัล  ตั้งไว้ 200,000.-บาท
       เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลในการทํางาน ให้
แก พนักงาน
สวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

-คาตอบแทนคณะกรรมการ ตั้งไว้ 30,000.-บาท
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง
ขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น

-คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างกอสร้าง 150,000.-บาท
       เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง
       ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่
สุด ที่ กค. 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
 กันยายน 2560                                

คาเชาบ้าน จํานวน 150,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา และผู้ที่เบิกได้ตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 392,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาใช้จายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ คาจัดพิมพหนังสือ 
คาเชาเครื่องถายเอกสาร หรืออื่นๆ

จํานวน 42,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ หนังสือ
พิมพ คาจัดพิมพหนังสือ เพื่อจายเปนคารับวารสาร สิ่งพิมพ
หนังสือพิมพ คาจัดพิมพหนังสือ คาเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ คา
เชาเครื่องถายเอกสาร หรือ อื่นๆ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   139 โครงการ
ลําดับที่ 23)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาใช้จายเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้
จายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศ และนอก
ประเทศ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา พนักงานจ้าง และผู้มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ

คาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 200,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   136 โครงการ
ลําดับที่ 7)

คาใช้จายในการฝึกอบรมหรือลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาฝึกอบรม หรือจายเปนคาลงทะเบียนใน
การอบรมตางๆ ของ พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุง
รักษาหรือ ซอมแซมทรัพยสินอื่น ๆ เชน วัสดุตาง ๆ ยาน
พาหนะ หรือรายจายอื่น ๆ ที่อยูในประเภทนี้

ค่าวัสดุ รวม 631,193 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 40,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ ตาง ๆ
เชน กระดาษ แฟ้ม เครื่องคํานวณเลข ปากกา หมึกไม้
อัด สี แปรง ฯลฯ และอื่นๆที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ เชน ปลั๊กไฟฟ้า สาย
ไฟ ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจาย
ประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 138 โครงการ
ลําดับที่ 18

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาซื้อไม้กวาด ถ้วยชาม ช้อนส้อม ผ้าปูโตะ ผ้า
ประดับ ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุอุปกรณอะไหล ตางๆ เชน ยางนอก ยาง
ใน แบตเตอรี่ หัวเทียน ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139 โครงการ
ลําดับที่ 25

วันที่พิมพ : 4/12/2563  14:19:04 หน้า : 17/61



วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 519,193 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุน้ํามัน เชื้อเพลิงและน้ํามันหลอ
ลื่น และอื่นๆที่เข้ารายจายประเภทนี้ ที่ใช้กับรถสวน
กลาง รถไฟฟ้า รถน้ํา รถEMS รถเก็บขนขยะ ยานพาหนะ
ตางๆ เครื่องพนหมอกควัน เครื่องตัดหญ้า และใช้ในกิจการ
สาธารณะ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 140โครงการลําดับ
ที่ 41

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษ เขียน
โปสเตอร ฟลม พูกัน สี ผ้าสําหรับป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139 โครงการ
ลําดับที่ 22

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชนแผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่อง หมึก ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจาย
ประเภทนี้

ค่าสาธารณูปโภค รวม 17,000 บาท
คาบริการไปรษณีย จํานวน 7,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรเลข คาซื้อดวงตรา
ไปรษณีย คาเชาตู้ไปรษณีย ฯลฯ

คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตเพิ่มความเร็ว เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานเร็วขึ้น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   139 โครงการ
ลําดับที่ 24)
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งบลงทุน รวม 8,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 8,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดํา ชนิด Network  แบบที่ 1 จํานวน 8,900 บาท

      เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  ขาว
ดํา ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) คุณลักษณะตาม
เกณฑราคากลางพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอรปปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
  หน้าที่  74 โครงการลําดับที่ 3)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,337,170 บาท

งบบุคลากร รวม 1,021,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,021,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 399,720 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้พนักงานสวนตําบล จํานวน 1 อัตรา
       -ตําแหนงเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 549,360 บาท

เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่ว
ไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
       -ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ได้แก
       -ตําแหนงผู้ชวยพนักงานดับเพลิง 2 อัตรา
       -ตําแหนงคนงาน (ประจํารถบรรทุกน้ํา) 1 อัตรา
       -ตําแหนงคนงาน(ชวยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) 1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตามภารกิจ
และพนักงานจ้างชั่วคราว

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
       -ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 อัตรา ได้แก
       -ตําแหนงผู้ชวยพนักงานดับเพลิง 2 อัตรา
       -ตําแหนงคนงาน (ประจํารถบรรทุกน้ํา) 1 อัตรา
       -ตําแหนงคนงาน(ชวยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย) 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 316,090 บาท
ค่าตอบแทน รวม 126,090 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 79,090 บาท

       เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลในการทํางาน ให้
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่เบิกได้ตามระเบียบ
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ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาประชาสัมพันธงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เชน ป้ายประชาสัมพันธ รณรงค แผน
พับ ฯลฯ

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ เครื่องเขียน
แบบพิมพ คาวิทยากร คาสถานที่ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับการฝึกอบรม
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว3334 ลว. 18 ต.ค
. 2561,  หนังสือ  ที่ มท.0810.6/ว 3188 ลว. 28 พ.ค. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   132 โครงการ
ลําดับที่ 10)

-โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย ชุดบริการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณเครื่องเขียนแบบพิมพ คาวิทยากร คาสถานที่ และคาใช้
จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   133 โครงการ
ลําดับที่ 16)
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-โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบรมจัดตั้ง/ฝึกทบ
ทวน อปพร

จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาลงทะเบียนตางๆ คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องเขียนแบบพิมพ คาวิทยากร คาสถานที่ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   131 โครงการ
ลําดับที่ 2)

-โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัย
แกเยาวชน นักเรียนในเขตตําบลบอใหญ

จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวิทยากร วัสดุอุปกรณ คาสถานที่และอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   134 โครงการ
ลําดับที่ 18)

-โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันทของคนในชาติ

จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดฝึกอบรม ประชุมชี้แจงทําความเข้า
ใจ การจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ คาอาหาร เครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ เครื่องเขียนแบบพิมพ คาวิทยากร คาสถานที่ และคาใช้
จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรม
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   133 โครงการ
ลําดับที่ 13)
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-โครงการอบรมฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมตามโครงการ
อบรมฝึกอาชีพผู้ติดยาเสพติด
-เปนไปตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท.0810.6/ว3334 ลว. 18 ต.ค
. 2561,  หนังสือ  ที่ มท.0810.6/ว 3188 ลว. 28 พ.ค. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   132 โครงการ
ลําดับที่ 11)

ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท
วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 70,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเครื่องแบบ, เสื้อกางเกง,ผ้า เครื่องหมายยศ
และสังกัด, ถุงเท้า รองเท้า เข็มขัด หมวก เสื้อกั๊กงานจราจร
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยการเบิกจายคา
วัสดุ เครื่องแตงกายของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ. 2560,  หนังสือ ดวน
มาก ที่ มท0808.2/ว1657 ลว.  16 ก.ค. 2556
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 375,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 355,200 บาท

ค่าตอบแทน รวม 173,600 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 173,600 บาท

-สนับสนุนกิจการ  อปพร.  20,000.- บาท
       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของ อปพร. ตามคําสั่งใช้ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น เชน คา
ปวยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของ อปท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาด้วยการเบิกคาใช้จายให้
แก อปพร ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 , คาตอบ
แทน,คาเบี้ยเลี้ยง, ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   136 โครงการ
ลําดับที่ 7)

-คาตอบแทน อปพร.ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวง
เทศกาล     153,600.-บาท
       เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล เชน คาตอบแทน
-เปนไปตามหนังสือ ที่มท0810.4/ว1464 ลว. 4 เม.ย. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   131 โครงการ
ลําดับที่ 3)

       
ค่าใช้สอย รวม 141,600 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

คาธรรมเนียมรายปเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางรถ จํานวน 3,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมรายปเครื่องบันทึกข้อมูลการเดิน
ทางรถ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   145 โครงการ
ลําดับที่ 8)
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-โครงการจัดการปัญหาไฟปาและหมอกควัน จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการฝึกอบรมอาสาป้องกันไฟปา คา
ใช้จายในการรณรงคประชาสัมพันธ การจัดการปัญหาไฟปาและ
หมอกควัน เปนต้น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   132 โครงการ
ลําดับที่ 8)

-โครงการปกป้องสถาบันชาติ จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาอาหาร เครื่องดื่ม เบี้ยเลี้ยง วัสดุ
อุปกรณ และคาใช้จายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดทําโครงการ
ปกป้องสถาบันชาติ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย การเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   131 โครงการ
ลําดับที่ 5)

-โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล จํานวน 8,600 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ในชวงเทศกาล เชน คาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาวัสดุ อุปกรณและ
คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาล
-เปนไปตามหนังสือ ที่มท0810.4/ว1464 ลว. 4 เม.ย. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   131 โครงการ
ลําดับที่ 3)
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โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ
บริหารสวนตําบลบอใหญ

จํานวน 80,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบลบอ
ใหญ เปนคาลงทะเบียนตางๆ คาอาหารเครื่องดื่ม คาวัสดุ
อุปกรณ คาใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมฯ
       ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2550
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 6  ลําดับที่ 1

-โครงการลูกเสือชาวบ้าน จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายดําเนินงานตามโครงการลูกเสือชาว
บ้าน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย การเบิกจายคาใช้จายในการ
จัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้ารวมการแขง
ขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   131 โครงการ
ลําดับที่ 4)
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-โครงการสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน ของ อปท.

จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาสงเสริมการดําเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบแพทยฉุกเฉิน เชน เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุ อุปกรณ และรายจายอื่นๆ ที่เข้ารายจาย
ประเภทนี้
-เปนไปตามหนังสือ ที่ มท0891.3/ว2826 ลว. 8 มี.ค.2562, 
ประกาศ คกก.การแพทยฉุกเฉิน ลว. 16 ต.ค. 2560 (แก้ไขถึง พ.ศ
. 2561)
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   132 โครงการ
ลําดับที่ 6)

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องดับเพลิง เชน จัดซื้อถังดับ
เพลิง เติมน้ํายาถังดับเพลิง และวัสดุอื่น ๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 133 โครงการ
ลําดับที่ 14

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนองคกรปกครองสวนท้องถิ่น

โครงการศูนยปฎิบัติการรวมในการชวยเหลือประชาชนขององคกร
ปกครองสวนท้องถิ่น (สวนกลาง)

จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนโครงการศูนยปฏฺิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   141 โครงการ
ลําดับที่ 34)
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แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 3,645,320 บาท

งบบุคลากร รวม 3,163,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,163,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,990,320 บาท

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 2
 อัตรา ตั้งไว้   725,520.- บาท
       -ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 
       -ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา 

เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกครู จํานวน 4 อัตรา ตั้ง
ไว้   1,264,800.- บาท
       -ตําแหนงครู    จํานวน 4 อัตรา    

เงินวิทยฐานะ จํานวน 126,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวิยฐานะแกครู     จํานวน 4 ราย
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 915,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และตําแหนง
พนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
       -ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้     
560,000.- บาท  จํานวน 4 อัตรา  

 พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
       -ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก  ตั้งไว้   355,000.-บาท  จํานวน 3
 อัตรา      
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เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 132,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และตําแหนงพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 4 อัตรา
       -ตําแหนงผู้ชวยครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 96,000 บาทจํานวน 4
 อัตรา
  
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 3 อัตรา
       -ตําแหนงผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้  36,000.-บาท
จํานวน 3 อัตรา      

งบดําเนินงาน รวม 482,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 300,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 250,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลการทํางาน ให้แก
พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา    

คาเชาบ้าน จํานวน 42,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล      
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบล ครูและบุคลากรทางการศึกษา     

ค่าใช้สอย รวม 142,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-โครงการจ้างเหมาผู้ทําความสะอาด จํานวน 72,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาผู้ทําความสะอาด /แมบ้านแกศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน  1  อัตรา
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รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใช้
จายอื่นๆในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอก
ประเทศ หรืออบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

-คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาฝึกอบรมหรือคาลงทะเบียนในการอบรม
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ หรือซอม
แซมทรัพยสินอื่นๆ ฯลฯ และรายจายอื่นที่เข้ารายจายประเภทนี้ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่    138   โครงการ
ลําดับที่     17

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชน กระดาษ
เขียนโปสเตอร แฟ้ม ปากกา สมุด ดินสอ เปนต้น และรายจายอื่น
ที่เข้ารายจายประเภทนี้ 

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่องหมึกและ  อื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้ 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,793,400 บาท
งบดําเนินงาน รวม 2,823,400 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,120,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-โครงการสนับสนุนคาใช้จายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 1,120,000 บาท
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 -คาสนับสนุนอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     
       เพื่อจายเปนคาดําเนินการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 2 แหง  ตามจํานวนเด็ก x 245  วัน x 20
 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 119โครงการ
ลําดับที่   16 

-คาใช้จายสําหรับการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตามจํานวน
เด็กอัตราคนละ1,700 บาท/ป       
       เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับการจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ตามจํานวนเด็กเล็กทั้งสองแหง  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 119โครงการ
ลําดับที่   16   
    
-คาหนังสือเรียนจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อาย3ุ-5ขวบ)ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแหง  จัดสรรให้ในอัตราคนละ  200
  บาท ตามจํานวนเด็ก
       เพื่อจายเปนคาจัดหาหนังสือเรียนสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-
5ขวบ) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแหง    
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 119โครงการ
ลําดับที่   16  
  
-คาอุปกรณการเรียนจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ขวบ)ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแหง    จัดสรรให้ในอัตราคนละ  200
  บาท  ตามจํานวนเด็ก
       เพื่อจายเปนคาจัดหาอุปกรณการเรียนจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3-5ขวบ)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแหง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 119   โครงการ
ลําดับที่ 16       
   
-คาเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5ขวบ)ใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแหง   จัดสรรให้ในอัตราคนละ  300
  บาท  ตามจํานวนเด็ก
       เพื่อจายเปนคาจัดหาเครื่องแบบนักเรียนจัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย(อายุ3-5ขวบ) ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแหง
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(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  119   โครงการ
ลําดับที่  16    

-คากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-5
ขวบ)ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแหง    จัดสรรให้ในอัตราคน
ละ  430  บาทตามจํานวนเด็ก
       เพื่อจายเปนคาใช้จายสําหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้
เรียน  4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวิชาการ  กิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมทัศน-ศึกษา และกิจกรรม ICT 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  119   โครงการ
ลําดับที่ 16    
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยรายได้และการจาย
เงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ค่าวัสดุ รวม 1,703,400 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาจัดซื้อของใช้ตางๆประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 2 ศูนย  เชน ผ้าปูโตะ ถ้วยชาม ไม้ถูพื้น ไม้กวาด เปนต้น 

วัสดุอื่น จํานวน 1,673,400 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) แก
โรงเรียนในเขตตําบล
บอใหญ ดังนี้
       1.โรงเรียนบ้านบอใหญ
       2.โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง
       3.โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง
       4.โรงเรียนบ้านเกาใหม
       5.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
       6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็งและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบ
ต.บอใหญ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที1่17     โครงการ
ลําดับที่ 5    

งบลงทุน รวม 1,130,000 บาท
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ค่าครุภัณฑ์ รวม 130,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-โตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะทํางานพร้อมเก้าอี้ จํานวน  2  ชุด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 หน้าที่  76 โครงการลําดับที่ 8)

ครุภัณฑการศึกษา

-โตะอาหารเด็ก/เก้าอี้รับประทานอาหารเด็ก จํานวน 90,000 บาท

       เพื่อจัดหาโตะอาหารเด็ก/เก้าอี้แสตนเลสรับประทานอาหาร
เด็ก  แกศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2แหง   ประกอบด้วย
       -โตะขนาด 120 x 60 x 50 ซม  จํานวน  1 ตัว
       -เก้าอี้ขนาด 120 x 30 x 30 ซม จํานวน 2 ตัว
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   148 โครงการ
ลําดับที่ 15)

ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผลแบบที่ 2 จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล
แบบที่2  (จอภาพขนาดไมน้อยกวา  25  นิ้ว)  จํานวน  1
  เครื่อง  คุณลักษณะตามเกณฑราคากลางพื้นฐาน ครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ป ปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่   76 โครงการลําดับที่ 9)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 1,000,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-โครงการกอสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง จํานวน 1,000,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างศูนยพัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเค็ง  ตาม
แบบ อบต. บอใหญกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   118 โครงการ
ลําดับที่ 13)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,840,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-อุดหนุนอาหารกลางวัน จํานวน 2,840,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจัดซื้ออาหารกลางวัน แก
โรงเรียนในเขตตําบลบอใหญ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   116 โครงการ
ลําดับที่ 2)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 2,429,540 บาท

งบบุคลากร รวม 1,682,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,682,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 439,920 บาท

       เพื่อจายเปนคาเงินเดือนพนักงานสวนตําบล จํานวน 2 อัตรา
       -ตําแหนงนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา
       -ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

วันที่พิมพ : 4/12/2563  14:19:05 หน้า : 34/61



คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,098,720 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงาน
จ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
       -ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน 1
 อัตรา
       - ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
จํานวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างชั่วคราวจํานวน 8 อัตรา
       - ตําแหนงคนงาน (ประจํารถขยะ) จํานวน 6 อัตรา
       - ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 144,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
       -ตําแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   จํานวน 1
 อัตรา
       - ตําแหนงพนักงานขับรถยนต 
จํานวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างชั่วคราว จํานวน 8 อัตรา
       - ตําแหนงคนงาน(ประจํารถขยะ) จํานวน 6 อัตรา
       - ตําแหนงคนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
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งบดําเนินงาน รวม 716,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 206,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 160,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลในการทํางานให้แก
พนักงานสวนตําบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่ว
ไป

คาเชาบ้าน จํานวน 36,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเชาบ้านของพนักงานสวนตําบล
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาการศึกษาบุตรของพนักงานสวน
ตําบล ลูกจ้างประจํา

ค่าใช้สอย รวม 430,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 200,000 บาท

       เพื่อเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกให้
ทําอยาง
ใดอยางหนึ่ง หรือการให้บริการอันเปนประโยชนแก อปท.และ
ประชาชน เชน การพนหมอกควันจัดยุงลาย การขุดลอกทอ
ระบายน้ํา การขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะประโยชน อื่นๆ การตัด
หญ้าตามถนน การฝังกลบขยะ การขุดบอขยะใหม การปรับปรุง
บอขยะ การคัดแยกขยะ ฯลฯหรือคาใช้จายอื่นๆที่อยูในประเภทนี้
ที่เบิกได้ตามระเบียบ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   113 โครงการ
ลําดับที่ 12)

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก คาใช้จาย
อื่นๆ ฯลฯในการ เดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ
หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง
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-คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาฝึกอบรมหรือคาลงทะเบียนในการอบรม
ตางๆ ของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง

-โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อเปนคาใช้จายในการ การประชุม สัมมนาหรือฝึก
อบรม ให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน การคัด
แยกขยะ การจัดการสิ่งปฏิกูล ฯ เชน คาวัสดุอุปกรณ คาตอบ
แทน คาวิทยากร คาอาหาร เครื่อง
ดื่ม ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆที่จําเปน ที่เบิกได้ตามระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   113 โครงการ
ลําดับที่ 10)

-โครงการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินงานตามโครงการกําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา เชนคาจ้างเหมากําจัดผัก
ตบชวา และวัชพืชในแหลงน้ํา อื่นๆ   ที่เบิกได้ตามระเบียบ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   113 โครงการ
ลําดับที่ 13)

-โครงการกิจกรรมรณรงค และประชาสัมพันธตางๆ จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อเปนคาใช้จายในการรณรงค และประชาสัมพันธ
ตางๆ อาทิ การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคเอดส ยาเสพ
ติด โรคพิษสุนัขบ้า ไข้หวัดนก โรคระบาดอื่นๆ การรณรงคทํา
ความสะอาด และกิจกรรมรณรงคตางๆ ที่เข้าขายการ
รณรงค ฯลฯ เชน คาวัดสุ คาป้ายประชาสัมพันธ คาจัดทํา
สือสปอรตโฆษณาเสียงตามสาย  คาจัดทําเอกสารสือสิ่งพิมพ คา
เย็บเลมเอกสาร เข้าปกหนังสือ คาถายเอกสาร คาวิทยากร คา
อาหาร คาเครื่องดื่ม ฯลฯ ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆ ที่จําเปนที่เบิก
ได้ตามระเบียบ
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-โครงการปลูกต้นไม้ จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อเปนคาใช้จายโครงการปลูกต้นไม้ อนุรักษต้นไม้ และ
บํารุงรักษาต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ วันต้นไม้ อื่นๆ เชน คา
ต้นไม้ คาเสา คาลวดหนาม คาปุย คาทํารั้วรักษาต้นไม้ ฯลฯ
 ตลอดจนคาใช้จายอื่นๆที่จําเปนที่เบิกได้ตามระเบียบ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่   111 โครงการ
ลําดับที่ 1)

โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 10,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาใช้จายโครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่อการอนุ
รักษดิและน้ํา (เฉลิมพระเกียรติ อื่นๆ) เปนคาอาหารพร้อมเครื่อง
ดื่ม คาป้ายประชาสัมพันธ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่  70 โครงการลําดับที่ 1)

คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษา ซอมแซมครุภัณฑ วัสดุ
ตางๆ เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ครุภัณฑ
กีฬา ยานพาหนะ เตาเผาขยะ เครื่องพนหมอกควัน วัสดุอุปกรณ
ตางๆ เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ หรือรายจายอื่นๆที่อยูในประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 138โครงการ
ลําดับที่   17

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของ เครื่องใช้ในสํานัก
งาน เชน กระดาษแฟ้ม เครื่องคํานวณเลข ปากกา ปากกา
เคมี สี ฯลฯ และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุและอุปกรณยานพาหนะ
ตางๆ เชน ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 139โครงการ
ลําดับที่   25
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วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องแตงกายในการปฏิบัติหน้าที่งาน
สาธารณสุข เชน เสื้อฝน ถุงมือ รองเท้ายาง หมวก ถุงขยะ ฯลฯ
 และอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูลกระดาษตอเนื่อง หมึกพิมพและอื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภท
นี้

งบลงทุน รวม 30,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,900 บาท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร

-เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล จํานวน 22,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงาน
ประมวลผล   จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะตามเกณฑราคากลาง
พื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ปปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 หน้าที่  76 โครงการลําดับที่ 11)

-เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED จํานวน 8,900 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพMultifunction 
เลเซอร หรือ LED)  จํานวน 1 เครื่อง  คุณลักษณะตามเกณฑ
ราคากลางพื้นฐาน ครุภัณฑคอมพิวเตอร ปปัจจุบัน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 หน้าที่  76 โครงการลําดับที่ 10)
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 581,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 221,000 บาท

ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 120,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้อง
ถิ่น จํานวน 2 คน เดือนละ 5,000 บาท /คน จํานวน 12 เดือน
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562
       อ้างถึงหนังสือสั่งการที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 72  ลําดับที่ 1

ค่าใช้สอย รวม 66,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสัตวปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เปนคาวัคซีน และอุปกรณทางการ
แพทยที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิการสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  122 โครงการ
ลําดับที่ 4)
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-โครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตวตามโครงการ
สัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

จํานวน 6,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว
และขึ้น
ทะเบียนสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าฯ เปนคาจ้างสํารวจจํานวนสัตว
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดสวัสดิการสัตวขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  123 โครงการ
ลําดับที่ 5)

-โครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง

จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูง
อายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามโครงการฝึกอบรม เชน  คาป้าย คา
วัสดุ คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยอาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นขององคกรปกครองสวนท้องถิ่นและการเบิกคาใช้จาย พ.ศ
. 2562
       อ้างถึงหนังสือสั่งการที่ มท 0819.2/ว6290 ลงวันที่ 18
 ตุลาคม 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 72  ลําดับที่ 1

ค่าวัสดุ รวม 35,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5,000 บาท

           เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเวชภัณฑ แอลกอฮอล เคมี
ภัณฑ  น้ํายาตางๆ เครื่องมือวิทยาศาสตร ฯลฯ อื่นๆ ที่เข้าราย
จายประเภทนี้ ที่เบิกได้ตามระเบียบ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  122 โครงการ
ลําดับที่ 3)
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วัสดุอื่น จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจัดซื้อถังขยะ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  122 โครงการ
ลําดับที่ 6)

งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

-อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 360,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ้าน  หมูบ้าน
ละ 20,000.-บาท จํานวน 18 หมูบ้าน
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุน
ของ อปท. พ.ศ. 2559
หนังสือดวนที่สุด มท.0810.5/ว109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2561
 เรื่อง แนวทางการดําเนินโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  123 โครงการ
ลําดับที่ 6)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 1,276,710 บาท

งบบุคลากร รวม 992,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 992,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 932,040 บาท

       เพื่อจายเปนเงินเดือนให้แกพนักงานสวนตําบล จํานวน 3
 อัตรา ได้แก 
      -ตําแหนงผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 1อัตรา
      -ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน  1 อัตรา
      -ตําแหนงเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  1 อัตรา
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 18,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวให้แกพนักงานสวน
ตําบล
จํานวน 1 อัตรา ได้แก
      -ตําแหนงเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

เงินประจําตําแหนง จํานวน 42,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผู้บริหาร ระดับ 6,7  ตาม
ประกาศ ก. อบต.  จังหวัดมหาสารคาม   

งบดําเนินงาน รวม 284,670 บาท
ค่าตอบแทน รวม 189,670 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 77,670 บาท

       เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลในการทํางานให้แก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจ้าง  

คาเชาบ้าน จํานวน 96,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล         
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 16,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่เบิกได้ตามระเบียบ     

ค่าใช้สอย รวม 55,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อื่นๆ ในการเดินทางไปราชการในประเทศและนอกประเทศ หรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจ้าง 

-คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาฝึกอบรมหรือคาลงทะเบียนในการอบรม
ตางๆ   ของพนักงานสวนตําบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 15,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ คาบํารุง
รักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน อื่นๆ  เชน วัสดุ ยานพาหนะ ฯลฯ ที่
เข้ารายจายประเภทนี้

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ตางๆ เชนแบบ
พิมพ กระดาษ แฟ้ม ปากกา สมุด ดินสอ เปนต้น   

วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจายเปนวัสดุโฆษณาและเผยแพร เชนกระดาษเขียน
โปสเตอรฟลม  พูกัน สี ผ้าสําหรับป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ ฯลฯ ที่เข้ารายจายประเภทนี้  

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 15,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่อง  หมึก ฯลฯ ที่เข้ารายจายประเภทนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,446,000 บาท

งบบุคลากร รวม 2,152,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,152,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,477,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  จํานวน  5
  อัตรา    ได้แก
       -ตําแหนงผู้อํานวยการกองชาง
       -ตําแหนงหัวหน้าฝายกอสร้าง
       -ตําแหนงนายชางโยธา
       -ตําแหนงนายชางไฟฟ้า
       -ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ
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เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานสวน
ตําบล  จํานวน  3  อัตรา  ได้แก  
       -ตําแหนงนายชางโยธา
       -ตําแหนงนายชางไฟฟ้า
       -ตําแหนงเจ้าพนักงานธุรการ

เงินประจําตําแหนง จํานวน 60,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงนักบริหาร  ระดับ 6,7 ตาม
ประกาศ ก.อบต. จังหวัดมหาสารคาม

คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 520,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  3
  อัตรา   ได้แก  
       -ตําแหนงผู้ชวยชางโยธา      
       -ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟ้า 
       -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ

       เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  1  อัตรา
       -ตําแหนงคนงาน(ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า) 

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 85,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  3    อัตรา  ได้แก 
        -ผู้ตําแหนงชวยชางโยธา     
        -ตําแหนงผู้ชวยชางไฟฟ้า       
        -ตําแหนงผู้ชวยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ

       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป จํานวน 1 อัตรา
       -ตําแหนงคนงาน(ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า)               
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งบดําเนินงาน รวม 1,263,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 448,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 166,000 บาท

-คาตอบแทนผู้ปฏิบัติอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนท้อง
ถิ่น ตั้งไว้ จํานวน  166,000.- บาท
       เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลในการทํางาน ให้
แก พนักงานสวนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ    พนักงานจ้าง
ทั่วไป   

คาเชาบ้าน จํานวน 252,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเชาบ้านให้พนักงานสวนตําบล   
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรให้แกพนักงานสวน
ตําบลที่เบิกได้ตามระเบียบ   

ค่าใช้สอย รวม 465,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาใช้จายในการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ จํานวน 5,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการจ้างเหมาประชาสัมพันธ
กิจกรรมตางๆ เชน ป้ายประชาสัมพันธ แผนพับ ฯลฯ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับรายจายประเภทนี้

รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-คาใช้จายในการเดินทางไปราชการในประเทศ และนอกประเทศ จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาเบี้ยเลี้ยง    คาพาหนะ   คาเชาที่พัก และคา
ใช้จาย  อื่น ๆ  ในการเดินทางไป ราชการในประเทศ และนอก
ประเทศ    หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จ้าง 

-คาใช้จายในการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาฝึกอบรม หรือจายเปนคาลงทะเบียนใน
การอบรมตางๆ ของ พนักงานสวนตําบล    ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 400,000 บาท

- คาซอมแซมและปรับปรุงที่ทําการและอาคารหอประชุม อบต
.บอใหญ  จํานวน   100,000.-บาท
       เพื่อจายเปนคาซอมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทําการและ
อาคารหอประชุมองคการบริหารสวนตําบลบอใหญ 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3หน้าที่ 57
โครงการลําดับที่ 28)

- คาบํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ    จํานวน 100,000
.-บาท        
        เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน
อื่นๆ เชน วัสดุ อุปกรณตางๆ คอมพิวเตอร  ยานพาหนะ หรือราย
จายอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้

- คาบํารุงรักษาซอมแซมหรือปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV)  จํานวน  150,000.-บาท        
       เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมหรือปรับปรุงระบบกล้อง
โทรทัศนวงจรปด (CCTV)  เชน คาติดตั้ง เคลื่อนย้าย คาตรวจ
สอบ คาซอมบํารุง คาเครื่องมือ เครื่องวัดของระบบ CCTV รวม
ทั้ง  คาวัสดุ  อุปกรณตาง ๆที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) หรือรายจายอื่นๆ ที่อยูในประเภทนี้  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  75 โครงการลําดับ
ที่ 149)

- คาซอมแซมปรับปรุงและขยายเขตประปา   จํานวน 50,000
.-บาท 
       เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาติดตั้ง ซอมแซม ปรับปรุง จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณประปา คาเปาล้างบอบาดาล คาขยายเขตประปา
สํานักงานและในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอใหญ หรือราย
จายอื่นๆ ที่อยู ในประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  75 โครงการ
ลําดับที่ 150)
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ค่าวัสดุ รวม 350,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ ตาง ๆ
  เชน กระดาษ แฟ้ม เครื่องคํานวณเลข ปากกา ดินสอและอื่น ๆ
 ที่เข้ารายจายประเภทนี้  

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เชน โคมไฟฟ้า ปลั๊ก
ไฟฟ้า สายไฟ ตลับแยกสายไฟ หลอดไฟ เครื่องมือเครื่องวัดทาง
ชาง อุปกรณความปลอดภัย วัสดุอุปกรณควบคุม วัสดุ
อุปกรณ ทางไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา และอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆรวมทั้งวัสดุอุปกรณ  และพลังงานทดแทน
อื่นๆ ที่เข้ารายจายประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  138 โครงการ
ลําดับที่ 18)

วัสดุกอสร้าง จํานวน 100,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสร้าง เชน เครื่องวัดขนาด
เล็ก,จอบ ,เลื่อย,ยางมะตอยสําเร็จรูป    และอื่น ๆ ที่เข้ารายจาย
ประเภทนี้       
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่  141 โครงการลําดับที่ 32)

วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร  เชน แผนหรือจานบันทึก
ข้อมูล กระดาษตอเนื่อง หมึก  แป้นพิมพ    เมาส และอื่น ๆ ที่เข้า
รายจายประเภทนี้  
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งบลงทุน รวม 31,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 31,000 บาท
ครุภัณฑสํานักงาน

-เก้าอี้ทํางาน จํานวน 3,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จํานวน 1ตัว สําหรับ
พนักงานสวนตําบล
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 หน้าที่  75 โครงการลําดับที่ 4)

ครุภัณฑไฟฟ้าและวิทยุ

-ชุดปรับปรุงเครื่องขยายเสียงกลางแจ้ง จํานวน 28,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อชุดปรับปรุงเครื่องขยายเสียงกลาง
แจ้ง  สเตอริโอมิกเซอร ไมน้อยกวา 4 ชองสัญญาณมีระบบเอ
ฟเฟคในตัวครอสโอเวอร 2 ทางสเตอริโอ  
ไมคลอยชนิดถือคู เครื่องรับสัญญาณระบบ UHF สาย
สัญญาณ  XLR จํานวน 6 เส้น
สายลําโพง ขนาด 2*2.5 มม. ยาว 100 เมตร
แจ็คสเปกคอน 8 ตัว
ขาตั้งไมคบูมใหญ พร้อมคอสวมไมค 1 ชุด ดอกเสียงแหลม
จรวจ 2 ตัว 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 3
 หน้าที่  75 โครงการลําดับที่ 5)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 500,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท

เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนสวนราชการ

-อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาบรบือ จํานวน 500,000 บาท

-อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาบรบือ  จํานวน 350,000
.-บาท
      เพื่อจายอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาบรบือ   ในการ
ขยายเขตไฟฟ้าภายใน เขตองคการบริหารสวนตําบลบอใหญ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  109 โครงการ
ลําดับที่ 345)

-อุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาบรบือ  จํานวน 150,000
.-บาท
       เพื่อจายอุดหนุนการไฟฟ้าสวนภูมิภาค สาขาบรบือ  ในการ
ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแสงสวาง เชน สายพาด/      สาย
ดับ โคมไฟสองสวาง ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอ
ใหญ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  109 โครงการ
ลําดับที่ 346)

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คากําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล และอื่นๆ ที่เข้าราย
จายประเภทนี้
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  137 โครงการ
ลําดับที่ 11)
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 90,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-โครงการฝึกอบรมสงเสริมอาชีพให้แกกลุมแมบ้านและกลุมสตรี
ตําบลบอใหญ ประจําป 2564

จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินฝึกอบรมสงเสริมอาชีพ
ให้แกกลมสตรีและกลุมแมบ้าน เชน  คาวัสดุ  คาอาหาร  คา
เครื่องดื่ม  คาตอบแทนวิทยากร  คาวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ  ที่เบิกได้
ตามระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  121 โครงการ
ลําดับที่ 6)

-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรดน้ําขอพร
ประจําป 2564

จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการ  กิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูง
อายุได้เข้ารวมโครงการ และรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีให้
ดํารงสืบไป  เชน  คาอาหารและเครื่องดื่ม  คาวิทยากร  คาวัสดุ
และอุปกรณ  และคาใช้จายอื่นๆ  ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  114 โครงการ
ลําดับที่ 1)
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-โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลบอใหญ จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายตามโครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็กและเยาวชนตําบลบอใหญ เปนคาวัสดุอุปกรณ  อาหาร
เครื่องดื่ม คาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ และอื่นที่เกี่ยวข้อง
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย คาใช้จายในการ
ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ
. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  117 โครงการ
ลําดับที่ 7)

-โครงการสงเสริมสนับสนุนงานเศรษฐทรัพยปใหมอําเภอบรบือ จํานวน 30,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาสงเสริมสนับสนุนงานเศรษฐทรัพยปใหม
อําเภอบรบือ  กลุมอาชีพหรือกลุมอาชีพอื่นๆ  ในตําบลบอ
ใหญ  ที่เบิกได้ตามระเบียบ
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วย การเบิกจายคาใช้
จายในการจัดงานการจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเข้า
รวมการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่  121 โครงการลําดับที่ 6)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 500,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-โครงการแขงขันกีฬาเทศกาลปใหมอําเภอบรบือ จํานวน 200,000 บาท

       เพื่อเปนคาใช้จายการจัดการแขงขันกีฬาปใหมอําเภอบรบือ
เชนคาวัสดุกีฬา  คาชุดกีฬา คาตอบแทน ฯลฯ 
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่  124 โครงการลําดับที่ 2)
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-โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตําบลบอใหญ (บอใหญ
เกมส ครังที่ 23)

จํานวน 200,000 บาท

       เพื่อเปนคาใช้จายในการจัดการแขงขันกีฬาบอใหญ
เกมส ครั้งที่ 23 เชน คาตอบแทน คาวัสดุกีฬา คาป้าย คาของ
รางวัล ฯลฯ และรายจายอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจายประเภทนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  124 โครงการ
ลําดับที่ 1)

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุกีฬา จํานวน 100,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาให้แกศูนยกีฬาหมู
บ้าน  และศูนยกีฬาประจําตําบล     
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 125โครงการ
ลําดับที่   6

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 587,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 200,000 บาท
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเข้าลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ

-โครงการประเพณีลอยกระทงตําบลบอใหญ จํานวน 200,000 บาท

      เพื่อใช้จายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง เชน คา
วัสดุ คาป้าย ประชาสัมพันธ  คาตอบแทน คาอาหาร คาเครื่อง
ดื่ม คาของรางวัล คาจัดสถานที่ ฯลฯ ที่เข้ารายจายประเภทนี้
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยคาใช้จายในการ
จัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬา เข้ารวมการแขง
ขันกีฬาของ อปท. พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  114 โครงการ
ลําดับที่ 3)
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งบเงินอุดหนุน รวม 387,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 387,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

-อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นชุมชนตําบลบอใหญ จํานวน 387,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการดําเนินโครงการประเพณีท้อง
ถิ่นประกอบด้วย
       1.งานประเพณีลอยกระทง  
       2.งานประเพณีบุญบั้งไฟ
จํานวน 18  หมูบ้านเขตตําบลบอใหญ   
-เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยเงินอุดหนุนของ
องคกรปกครองสวนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  115 โครงการ
ลําดับที่ 5)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 7,401,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,070,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,070,000 บาท
รายจายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

-คาใช้จายในการทดสอบวัสดุและตรวจสอบคุณภาพงานกอสร้าง จํานวน 20,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาใช้จายในการทดสอบวัสดุและตรวจสอบ
คุณภาพงานกอสร้าง ฯลฯ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอ
ใหญ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่  136 โครงการลําดับที่ 10)

-คาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แกเอกชน นิติบุคคล เพื่อให้ได้
มาซึ่งงานกอสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายให้แก
เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอสร้าง
-เปนไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 และกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจ้างผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอสร้าง
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าที่  91 โครงการลําดับที่ 242)
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คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 1,000,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาซอมแซมถนน ฝาย เขื่อน หรือสิ่งกอสร้าง
อื่นๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบอใหญ
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่  91 โครงการ
ลําดับที่ 243)

งบลงทุน รวม 6,331,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 6,331,000 บาท
คากอสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

-โครงการกอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10 จํานวน 432,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนน คสล. หมูที่ 10  กว้าง 4
 เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา0.15 เมตร จากนานาย
สมาน  สาเกตุถึงนานายคมสัน  นามบุญ  ตามแบบ อบต.บอใหญ
กําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 162  ลําดับที่ 54

-โครงการกอสร้างถนนคศล.  หมูที่ 6 จํานวน 431,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคศล.  หมูที่ 6  กว้าง 4
 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร จากสามแยกทางหลวง
ชนบทสวนนายเลา ลุนมาต  ถึงนานางหวานหอม สุรอง
ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 58  ลําดับที่ 32

โครงการกอสร้างถนนคศล. หมูที่ 12 จํานวน 496,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคศล. หมูที่ 12  กว้าง 4
 เมตร  ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร  จากนานางสุมาลี  มาลา
หอมไปโนนกระเบื้อง   ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 64  ลําดับที่ 64
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-โครงการกอสร้างถนนคศล. หมูที่ 8 จํานวน 431,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคศล. หมูที่ 8 กว้าง 4
 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร  เส้นโคกขี้สูตรตอจากที่
เดิม ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 60  ลําดับที่ 42

-โครงการกอสร้างถนนคสล.   หมูที่ 3 จํานวน 283,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคสล.หมูที่ 3  กว้าง 3.50
 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร  จาก รพ.สต.บอใหญถึง
บ้านนายเวช  ศรีกาลุน  ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 55  ลําดับที่ 11

-โครงการกอสร้างถนนคสล. หมูที่ 11 จํานวน 465,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคสล. หมูที่ 11  กว้าง 4
 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหลทาง
จากสามแยกนานายชัยยนต  โททําถึงนาบ้านนายสมร  เจน
การ  ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 63  ลําดับที่ 60

-โครงการกอสร้างถนนคสล. หมูที่ 14 จํานวน 405,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคสล. หมูที่ 14   กว้าง 3
 เมตร ยาว 250 เมตร หนา0.15 เมตร จากนานายนิด  โททําถึง
วัดปาฉัพพลันรังศรี   ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 65  ลําดับที่ 71
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-โครงการกอสร้างถนนคสล. หมูที่ 15 จํานวน 292,000 บาท

        เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคสล. หมูที่ 15   กว้าง 4
 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร  จากบ้านนาย
สุบรรณ แก้วขาวถึงสามแยกไปบ้านหินลาด   ตามแบบ อบต.บอ
ใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 65  ลําดับที่ 74

-โครงการกอสร้างถนนคสล. หมูที่ 4 จํานวน 345,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคสล. หมูที่ 4 กว้าง 4
 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร   ข้างวัดบ้านหนองหญ้า
ปล้อง ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 56  ลําดับที่ 17

-โครงการกอสร้างถนนคสล. หมูที่ 5 จํานวน 400,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคสล.หมูที่ 5   กว้าง 4.50
 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายทวี คํา
ดี-ลําห้วยสายคอ   ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 57  ลําดับที่ 25

-โครงการกอสร้างถนนคสล.หมูที่ 9 จํานวน 232,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคสล.หมูที่ 9  กว้าง 4
 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล
ทาง จาก รร.บ้านหนองหว้าโนนทองถึงบ้านนายสมชาย ศรีคํา
เวียง   ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 61  ลําดับที่ 46
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-โครงการกอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17 จํานวน 496,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 17
  กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร จากนานายสม
ศรี   ศรีภักดีถึงวัดปาบ้านดงเค็ง ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 67  ลําดับที่ 85

-โครงการกอสร้างรองระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปด   หมูที่ 1 จํานวน 440,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างรองระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝา
ปด   หมูที่ 1  กว้าง 0.30 เมตร ยาว 247 เมตร  พร้อมวางทอ
และบอพัก คสล.  ข้างบ้านนางจันทร   มะราชลี  ถึงแยกหมูที5่
  ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 53  ลําดับที่ 1

-โครงการกอสร้างรองระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝาปด  หมูที่ 2 จํานวน 464,000 บาท

       เพื่อจายเปนคากอสร้างรองระบายน้ํารูปตัวยูพร้อมฝา
ปด  หมูที่ 2   กว้าง 0.30 เมตร ยาว 264 เมตร  พร้อมวางทอ
และบอพัก คสล.  จากบ้านนายพินิจ มะราชลี  ถึงบ้าน
นางดวงใจ วงละคร ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 54  ลําดับที่ 6

-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน   หมูที่ 7 จํานวน 84,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนถมดิน หมูที่ 7  กว้าง 3
 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร จากนานายชื่นชัย ศรี
ภักดี ถึงนานายสมบัติ ทินชวย  ตามแบบ อบต.บอใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 59  ลําดับที่ 38
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-โครงการปรับปรุงถนนถมดิน หมูที่ 16 จํานวน 351,000 บาท

        เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนถมดิน หมูที่ 16  กว้าง 5
 เมตร  ยาว 900 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร จากนานาย
สมบูรณ  สีสังขถึงนานายบุญทัน  โททํา  ตามแบบ อบต.บอใหญ
กําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 67  ลําดับที่ 81

-โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูที่ 13 จํานวน 284,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาปรับปรุงถนนลงหินคลุก  หมูที่ 13
  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 930 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จากไร
นายสมหวัง สิงออนถึงนานายคําพันธ โสมา ตามแบบ อบต.บอ
ใหญกําหนด 
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติมฉบับที่ 3 หน้าที่ 64  ลําดับที่ 67

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 129,000 บาท

งบบุคลากร รวม 120,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 120,000 บาท
คาตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
      -ตําแหนงคนงาน(ปฏิบัติงานด้านการเกษตร)  

เงินเพิ่มตาง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้างทั่ว
ไป  จํานวน 1 อัตรา
       -ตําแหนงคนงาน(ปฏิบัติงานด้านการเกษตร)
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งบดําเนินงาน รวม 9,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 9,000 บาท
คาตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ท้องถิ่น

จํานวน 9,000 บาท

       เพื่อจายเปนคาตอบแทนเงินรางวัลในการทํางาน ให้
แก พนักงานสวนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 22,292,467 บาท

งบกลาง รวม 22,292,467 บาท
งบกลาง รวม 22,292,467 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 260,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินสมทบประกันสังคมตามกฎหมายให้กับ
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน 10,000 บาท

       เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 17,666,400 บาท

        เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,260 คน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 120โครงการ
ลําดับที่   1

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 3,540,000 บาท

       เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประมาณการ จํานวน 362
 คน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 120โครงการ
ลําดับที่   2

เบี้ยยังชีพผู้ปวยเอดส จํานวน 90,000 บาท

       เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพสําหรับผู้ปวยเอดส จํานวน 15 คน
(แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 120โครงการ
ลําดับที่   3
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สํารองจาย จํานวน 81,071 บาท

       เพื่อจายในกรณีไมสามารถคาดการณได้ลวงหน้า ในกรณีจํา
เปนตามความเหมาะสม หากไมรีบดําเนินการจะเกิดความเสียหาย
แกสวนราชการ หรือประชาชนได้รับความเดือดร้อน

รายจายตามข้อผูกพัน

-เงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลบอใหญ

จํานวน 300,000 บาท

      เพื่อจายเปนเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพประชาชนใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลบอใหญ

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการสวนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 310,550 บาท

      เพื่อจิายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
สวนท้องถิ่น

เงินชวยคาครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 456 บาท

       เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผู้รับเงินบํานาญ (ชคบ.)
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 33,990 บาท

       เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา
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