
องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ

เขต/อําเภอ โนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา
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129 ม.10  ซอย-  ถนนสุรนารายณ์  แขวง/ตําบล สายออ
  เขต/อําเภอ โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  30220

พืนที 33.17 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 2,045 คน

ชาย 1,064 คน

หญิง 981 คน

ข้อมูล ณ วันที 3 กันยายน 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสายออ

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลสายออ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลสายอออีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสายออจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 24,915,004.06 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 10,284,321.57 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 8,201,135.47 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 3 โครงการ รวม 184,399.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที 21 กรกฎาคม พ.ศ.2561

(1) รายรับจริง จํานวน 16,397,636.29 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 56,997.32 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 15,008.00 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 70,431.70 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 94,799.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 70,635.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 10,258,241.27 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 5,831,524.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 10,918,538.39 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 2,738,801.28 บาท

งบบุคลากร จํานวน 5,425,164.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 1,494,912.00 บาท

งบลงทุน จํานวน 922,600.00 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 337,061.11 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 1,016,000.00 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ
อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 60,098.44 60,400.00 61,800.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 2,187.00 22,500.00 4,000.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 119,167.93 200,000.00 133,200.00

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 108,252.00 118,540.00 120,000.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 84,480.00 120,000.00 100,000.00

หมวดรายได้จากทุน 0.00 500.00 500.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 374,185.37 521,940.00 419,500.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 13,524,714.19 13,179,000.00 14,045,570.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 13,524,714.19 13,179,000.00 14,045,570.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 5,783,714.00 5,600,000.00 5,800,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 5,783,714.00 5,600,000.00 5,800,000.00

รวม 19,682,613.56 19,300,940.00 20,265,070.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 3,303,882.12 3,814,320.00 3,814,970.00

งบบุคลากร 6,471,981.00 8,257,260.00 8,439,840.00

งบดําเนินงาน 2,285,477.16 4,334,260.00 5,002,960.00

งบลงทุน 1,729,793.00 2,329,100.00 2,387,300.00

งบรายจ่ายอืน 25,000.00 25,000.00 0.00

งบเงินอุดหนุน 363,836.86 541,000.00 620,000.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 14,179,970.14 19,300,940.00 20,265,070.00

รวม 14,179,970.14 19,300,940.00 20,265,070.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ
อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป 9,073,610

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 615,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 1,360,610

แผนงานสาธารณสุข 305,000

แผนงานเคหะและชุมชน 1,760,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 645,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 160,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,100,000

แผนงานการเกษตร 115,000

แผนงานการพาณิชย์ 315,000

ด้านการดําเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง 3,814,970

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 20,265,070



แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานงบ งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 5,273,280 1,423,800 6,697,080

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720 0 2,052,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,220,560 1,423,800 4,644,360

งบดําเนินงาน 1,810,380 482,150 2,292,530

    ค่าตอบแทน 491,380 207,150 698,530

    ค่าใช้สอย 675,000 220,000 895,000

    ค่าวัสดุ 378,000 55,000 433,000

    ค่าสาธารณูปโภค 266,000 0 266,000

งบลงทุน 43,500 10,500 54,000

    ค่าครุภัณฑ์ 43,500 10,500 54,000

งบเงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

    เงินอุดหนุน 30,000 0 30,000

                                             รวม 7,157,160 1,916,450 9,073,610

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 615,000 615,000

    ค่าใช้สอย 605,000 605,000

    ค่าวัสดุ 10,000 10,000

                                             รวม 615,000 615,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ

อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

การศึกษา รวม

งบบุคลากร 734,040 734,040

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 734,040 734,040

งบดําเนินงาน 373,270 373,270

    ค่าตอบแทน 151,670 151,670

    ค่าใช้สอย 103,000 103,000

    ค่าวัสดุ 118,600 118,600

งบลงทุน 73,300 73,300

    ค่าครุภัณฑ์ 73,300 73,300

งบเงินอุดหนุน 180,000 180,000

    เงินอุดหนุน 180,000 180,000

                                             รวม 1,360,610 1,360,610

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น รวม

งบดําเนินงาน 130,000 130,000

    ค่าใช้สอย 45,000 45,000

    ค่าวัสดุ 85,000 85,000

งบเงินอุดหนุน 175,000 175,000

    เงินอุดหนุน 175,000 175,000

                                             รวม 305,000 305,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,008,720 0 1,008,720

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,008,720 0 1,008,720

งบดําเนินงาน 392,160 0 392,160

    ค่าตอบแทน 172,160 0 172,160

    ค่าใช้สอย 135,000 0 135,000

    ค่าวัสดุ 85,000 0 85,000

งบลงทุน 160,000 0 160,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 160,000 0 160,000

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000

                                             รวม 1,560,880 200,000 1,760,880

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 620,000 620,000

    ค่าใช้สอย 570,000 570,000

    ค่าวัสดุ 50,000 50,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 25,000

                                             รวม 645,000 645,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น รวม

งบดําเนินงาน 30,000 120,000 150,000

    ค่าใช้สอย 30,000 120,000 150,000

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000

                                             รวม 30,000 130,000 160,000



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานงบ
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น

ฐาน รวม

งบลงทุน 2,100,000 2,100,000

    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,100,000 2,100,000

                                             รวม 2,100,000 2,100,000

แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 50,000 65,000 115,000

    ค่าใช้สอย 40,000 65,000 105,000

    ค่าวัสดุ 10,000 0 10,000

                                             รวม 50,000 65,000 115,000

แผนงานการพาณิชย์

งานงบ งานกิจการประปา รวม

งบดําเนินงาน 315,000 315,000

    ค่าใช้สอย 40,000 40,000

    ค่าวัสดุ 110,000 110,000

    ค่าสาธารณูปโภค 165,000 165,000

                                             รวม 315,000 315,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 3,814,970 3,814,970

    งบกลาง 3,814,970 3,814,970

                                             รวม 3,814,970 3,814,970
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ

อําเภอ โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 20,265,070 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,157,160 บาท
งบบุคลากร รวม 5,273,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,052,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1 ตําแหน่ง และเพือจ่ายเป็นเงินเดือนรองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 2 ตําแหน่ง ดังนี
 - นายก อบต.  เดือนละ 20,400 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  244,800  บาท
 - รองนายก อบต.  จํานวน 2 ตําแหน่ง เดือนละ 22,440 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  269,280  บาท

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี
 - นายก อบต.  เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  21,000  บาท
 - รองนายก อบต.  จํานวน 2 ตําแหน่ง เดือนละ 1,760 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120  บาท     

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 1 ตําแหน่ง และเพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังนี
 - นายก อบต.  เดือนละ 1,750 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  21,000  บาท
 - รองนายก อบต.  จํานวน 2 ตําแหน่ง เดือนละ 1,760 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  21,120  บาท    

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จํานวน 1 ตําแหน่ง 
เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน  86,400 บาท     
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,368,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่
 - ประธานสภาฯ  เดือนละ  11,220 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  134,640  บาท
 - รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  110,160  บาท
 - เลขานุการสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน 
เป็นเงิน  86,400  บาท
 - สมาชิกสภาฯ เดือนละ 7,200 บาท จํานวน 12 เดือน จํานวน 12 คน 
เป็นเงิน  1,036,800  บาท     

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,220,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,567,040 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 7 อัตรา ได้แก่
 - ตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
เดือนละ 44,130 บาท 12 เดือน เป็นเงิน  529,560  บาท
- ตําแหน่งหัวหน้าสํานักปลัด เดือนละ 32,800 บาท 12 เดือน 
เป็นเงิน 393,600 บาท
 - ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เดือนละ 31,880 บาท 12 เดือน 
เป็นเงิน 382,560 บาท
  - ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เดือนละ 30,790 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 369,480 บาท
 - ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์  เดือนละ 28,030 บาท 12 เดือน 
เป็นเงิน 336,360 บาท
 - ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 23,370 บาท 12 เดือน 
เป็นเงิน 280,440 บาท
 - ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เดือนละ 22,920 บาท 12 เดือน  
เป็นเงิน 275,040 บาท

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับ
เงินประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจํา
ตําแหน่ง (ปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน)
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบลสายงาน
ผู้บริหารได้รับเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนรายเดือนประจํา
ตําแหน่ง (ปลัด อบต. เดือนละ 7,000 บาท จํานวน 12 เดือน)
ตําแหน่ง (หัวหน้าสํานักปลัดอบต.เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12
 เดือน)"

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 203,520 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ 
 - ตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร เดือนละ 16,960 บาท 
12 เดือน เป็นเงิน  203,520 บาท"     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 216,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 2 อัตรา ดังนี
 - ตําแหน่งนักการ ภารโรง เดือนละ  9,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
 เป็นเงิน  108,000 บาท
 - ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เดือนละ  9,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  108,000 บาท
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 24,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป 
จํานวน 2 อัตรา ดังนี
- ตําแหน่งนักการ ภารโรง เดือนละ  1,000 บาท จํานวน 12 เดือน 
 เป็นเงิน  12,000 บาท
- ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เดือนละ  1,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  12,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 1,810,380 บาท
ค่าตอบแทน รวม 491,380 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 227,380 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบล , อปพร. ฯลฯ     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 174,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และคณะผู้บริหารท้องถิน     
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ค่าใช้สอย รวม 675,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 100,000 บาท
"เพือใช้จ่ายเป็นค่าต่าง ๆ ดังนี
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทําแผนภูมิ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
- ค่ารับวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ , ค่านิตยาสาร ,สารคดี ฯลฯ
- ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ" 
- ค่าเบียประกัน ค่าภาษี เช่น ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าภาษีรถยนต์ และค่า
ใช้จ่ายอืนทีเกียวกับทะเบียนรถยนต์หรือภาษีรถยนต์ ฯลฯ
-ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนครราชสีมา เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม การเลือกตังสมาชิกวุฒิสภา 
การประชาสัมพันธ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเพือยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  การประชาสัมพันธ์
คาราวานแก้จน งานประเพณีของจังหวัด ฯลฯ     
ฯลฯ

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 35,000 บาท
"ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล    
 เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล ผู้มาเยียม 
อบต. ตลอดจนเจ้าหน้าทีทีมาตรวจงาน ดูงาน จากท้องถินอืนหรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
 ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ  
 เพือจ่ายในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการทีได้รับแต่งตังตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน" ฯลฯ     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าของขวัญของรางวัล หรือเงินรางวัล 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284 ลงวันที 10
  พฤศจิกายน  2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสําคัญดังนี
1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มีเกียรติ ชาว
ต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่
เกิน 300 บาท
3. ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ สําหรับวาง ณ อนุเสาว
รีย์ ครังละไม่เกิน 1,000 บาท
4. ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท
3) หนังสือกระทรวงการคลัง ที กค 0514/36272  ลงวันที  11
  สิงหาคม  2530 เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่า
พวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้
ลงวันที 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2554

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในเข้ารับการอบรม
การประชุมสัมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป นายก อบต. , รองนายก อบต. , 
เลขานุการนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.สายออ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง
การศึกษา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามทีหน่วยงานทีจัดอบรมสัมมนา
เรียกเก็บตามระเบียบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดทีดินทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ ค่าธรรมเนียมเกียวกับทีดิน และค่าใช้
จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 67ลําดับที  54 ) 
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสายออ และนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสายออ 
และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ      
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 74ลําดับที  9 )
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ค่าตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงานส่วนตําบล จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
สายออ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ฯ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา พานพุ่มดอกไม้ สําหรับวันสําคัญและพิธีการ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
ทีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลสายออ

จํานวน 25,000 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนทีมีต่อการให้บริการของ อบต.สายออ  โดยจ่ายเป็นค่าจ่าง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอก
เป็นหน่วยสํารวจประชาชน  เจ้าหน้าทีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนทีมารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลสายออ
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 73 ลําดับที 5 )

วันทีพิมพ์ : 8/10/2561  13:47:16 หน้า : 7/47



โครงการอบรมให้ความรู้เพือเพิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานส่วนตําบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง

จํานวน 15,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมให้ความรู้เพือเพิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตําบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 74ลําดับที 10 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 378,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ประเภทต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร 
เครืองโทรศัพท์  นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สายไฟฟ้า 
ถ่านวิทยุสือสาร ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ไฟสปอตไลต์ ฯลฯ    

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่างๆเช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วยชาม 
ช้อนส้อม กระติกนําร้อน ถังแก๊ส กระทะไฟฟ้า กระติกนําแข็ง ฯลฯ     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี 
ยางนอก ยางใน ตลับลูกปืน ไขควง กระจกมองข้าง แม่แรง 
ฟิลม์กรองแสง กันชนรถยนต์ ฯลฯ     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 173,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือนํามันเชือเพลิงและหล่อลืนสําหรับงานกิจการ
ของ อบต.สายออ ฯลฯ     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ภาพถ่ายดาวเทียม เมมโมรีการ์ด กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ นําหมึก แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ ฯลฯ     

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุทีไม่เข้าลักษณะและประเภท     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 266,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 217,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสายออ     
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสาย
ออ   

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้โทรศัพท์สําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล
สายออ  โทรศัพท์เคลือนที ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตตําบล ฯลฯ     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซือดวงตราไปรษณียากร 
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ    
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 3,000 บาท
เพือเป็นค่าจ้างเหมาดําเนินการต่ออายุโดเมนเนม(Domain name)
ค่าจ้างเหมาดําเนินการเช่าพืนทีเว็บไซต์(Web hosting) ฯลฯ 

งบลงทุน รวม 43,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 43,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหาร จํานวน 8,000 บาท
จัดซือโต๊ะทํางานสําหรับผู้บริหาร  จํานวน 1 ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(สํานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 10 ลําดับที  1 )

จัดซือโต๊ะสําหรับตังเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสําหรับตังเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี
 เป็นโต๊ะไม้มีลินชักสําหรับวางคีบอร์ดและช่องใส่เครือง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 10 ลําดับที  2 )

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
กระติกต้มนําร้อนไฟฟ้า จํานวน 900 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือกระติกต้มนําร้อนไฟฟ้า โดยมีคุณลักษณะดังนี
-ขนาดความจุไม่ตํากว่า 1.8ลิตร
-ระบบต้มนําและรักษาความร้อนอัตโนมัติ ให้นําร้อนพร้อมใช้ทุกเวลา
- ตัวกระติกภายในทําด้วยสเตนเลส ทนทาน ไม่เป็นสนิม 
- มีสเกลบอกบอกระดับนํา มองเห็นระดับนําชัดเจน
- มีทีจับด้านบนเคลือนย้ายได้ง่าย
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 10 ลําดับที  3 )

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครือง)
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 10 ลําดับที 4)
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จํานวน 8,600 บาท
จัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank Printer)จํานวน 2 เครือง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 10 ลําดับที  5 )
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จัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 2 เครือง
คุณลักษณะพืนฐาน
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 11 ลําดับที 6 )
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 30,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 30,000 บาท
อุดหนุนเทศบาลตําบลโนนไทย 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันท้องถินไทย 
ของเทศบาลตําบลโนนไทย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม หน้าที 78 ลําดับ
ที 1 )
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,916,450 บาท
งบบุคลากร รวม 1,423,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,423,800 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,073,160 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
- ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง(ผู้อํานวยการกองคลัง)  
เดือนละ  36,310 บาท 12 เดือน เป็นเงิน 435,720  บาท
- ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  เดือนละ 29,110 บาท 12 เดือน 
เป็นเงิน  349,320  บาท
- ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ  เดือนละ 24,010 บาท 12 เดือน 
 เป็นเงิน 288,120  บาท"     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
(ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน)     

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 188,640 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 อัตรา ได้แก่ 
 - ตําแหน่งเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้ เดือนละ 15,720 บาท 12 เดือน 
เป็นเงิน  188,640 บาท"     

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1 อัตรา ดังนี
- ตําแหน่งพนักงานจดมาตรวัดนํา  เดือนละ 9,000 บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท"     

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 1
 อัตรา ดังนี
- ตําแหน่งพนักงานจดมาตรวัดนํา  เดือนละ 1,000  บาท 
จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท"     

งบดําเนินงาน รวม 482,150 บาท
ค่าตอบแทน รวม 207,150 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 105,150 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง
ประจําองค์การบริหารส่วนตําบล     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และคณะผู้บริหารท้องถิน     

ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท
"เพือใช้จ่ายเป็นค่าต่าง ๆ ดังนี
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทําแผนภูมิ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
- ค่ารับวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ , ค่านิตยสาร ,สารคดี ฯลฯ
- ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ"     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล 
ผู้มาเยียม อบต. ตลอดจนเจ้าหน้าทีทีมาตรวจงาน ดูงาน 
จากท้องถินอืนหรือหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน ฯลฯ     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสายออ ฯลฯ 
    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2550
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.3/ว 483 ลว. 19
 กพ.61
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 73 ลําดับที  3 )
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 15,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าพาหนะ ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก 
ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป     
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาบุคลากร จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน 
ค่าบํารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามทีหน่วยงานทีจัดอบรม
สัมมนาเรียกเก็บตามระเบียบ ฯลฯ    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
และคณะกรรมการอืน ๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/ประกวดราคา จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา/
ประกวดราคา และคณะกรรมการอืนๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
2) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
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โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดเก็บภาษี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่า
วัสดุ  เครืองเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิงพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสือสาร  ค่า
เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอืนทีจําเป็นสําหรับการ
จัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 55,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงานประเภทต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร 
เครืองโทรศัพท์ นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ฯลฯ     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของเครืองใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย
ชาม ช้อนส้อม กระติกนําร้อน ถังแก๊ส กระทะไฟฟ้า กระติกนําแข็ง ฯลฯ
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ภาพถ่ายดาวเทียม
เมมโมรีการ์ด กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 10,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 10,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 1 หลัง จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน(มอก.) จํานวน 1 หลัง 
มีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชัน
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สํานักงบประมาณ )
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 11 ลําดับที  7 )
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 5,000 บาท
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก     
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก  จํานวน  1  ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเลือนกระจก จัดเก็บ 2 ชัน 
2) ผลิตจากแผ่นเหล็ก
3) บานเลือนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
4) แผ่นชันวางปรับระดับได้ 
5) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 11 ลําดับที  8 )
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 615,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 615,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 605,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 540,000 บาท
"เพือใช้จ่ายเป็นค่าต่าง ๆ ดังนี
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาทําแผนภูมิ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาสําหรับการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าจ้าง
เหมาฉีดพ่นยาฯลฯ
- ค่ารับวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ , ค่านิตยาสาร ,สารคดี ฯลฯ
- ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ"     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนทีประสบสาธารณภัย
ต่าง ๆ ในพืนทีตําบลสายออ เช่น วาตภัย , อุทกภัย , อัคคีภัย , ภัยแล้ง, 
ภัยหนาว ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 75 ลําดับที 2 )
โครงการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและวันสําคัญ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลและ
วันสําคัญต่าง ๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 75 ลําดับที 1
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โครงการฝึกอบรม ทีมกู้ชีพ กู้ภัยอบต.สายออ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรม ทีมกู้ชีพ 
กู้ภัยอบต.สายออ และเป็นค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร วัสดุ อุปกรณ์ 
ทีเกียวกับโครงการ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 75 ลําดับที 8 )

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สําหรับการดําเนินงาน
ในการป้องกันภัย ฯลฯ     

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,360,610 บาท
งบบุคลากร รวม 734,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 734,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 692,040 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ได้แก่
1. ตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา เดือนละ  28,560  บาท
    12 เดือน เป็นเงิน 342,720  บาท
 2. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เดือนละ  29,110  บาท 
     12 เดือน เป็นเงิน 349,320  บาท"     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา 
เดือนละ 3,500 บาท 12 เดือน

งบดําเนินงาน รวม 373,270 บาท
ค่าตอบแทน รวม 151,670 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 57,670 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนตําบล สังกัดกองการศึกษา ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ฯลฯ     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี 
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกียวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  

ค่าใช้สอย รวม 103,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 10,000 บาท
"เพือใช้จ่ายเป็นค่าต่าง ๆ ดังนี
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทําแผนภูมิ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
- ค่ารับวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ , ค่านิตยาสาร ,สารคดี ฯลฯ
- ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ" 
-ค่าเบียประกัน ประกันภัยรถยนต์  ภาษีรถยนต์ ฯลฯ    
-ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนครราชสีมา เช่น 
ป้ายประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม การเลือกตังสมาชิกวุฒิสภา 
การประชาสัมพันธ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเพือยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย  การประชาสัมพันธ์
คาราวานแก้จน งานประเพณีของจังหวัด ฯลฯ     
ฯลฯ
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 3,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเลียงรับรองขององค์การบริหารส่วนตําบลสายออ
สําหรับในการจัดประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ทีได้รับช่วยเหลือ
ในกิจการงานของ อบต. เช่น การประชุมจัดงานประเพณี
ทางศาสนา หรืองานประเพณีพืนบ้านอืน ๆ ฯลฯ     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการเช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่า
พาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีได้
รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพือประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง
การศึกษา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามทีหน่วยงานทีจัดอบรมสัมมนา
เรียกเก็บตามระเบียบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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โครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานวันเด็ก หรือจัดหาอุปกรณ์ สิงเล่น 
ของรางวัล ให้กับเด็กในโรงเรียนพืนทีรับผิดชอบ และเด็กทีอยู่ใน
พืนทีตําบลสายออ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ทีเชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืมไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกียวกับ
สถานทีและค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานทีจัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ทีจําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตังและค่ารือถอน เช่น เครืองเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้
จ่ายเกียวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
หรืออืนๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถาน
ที ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน
เป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลทีมอบให้ผู้ชนะการ
ประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิงพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นและเกียวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี    ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 55 ลําดับที  4 )

ค่าวัสดุ รวม 118,600 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ประเภทต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร 
เครืองโทรศัพท์  นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน 
พระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ฯลฯ     
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 93,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารเสริม (นม) สําหรับเด็กนักเรียน
ในพืนที ตามแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3028 ลงวันที 6 มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 55 ลําดับที 1)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

งบลงทุน รวม 73,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 73,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางาน จํานวน 6,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีทํางาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ 3,000  เป็น
เงิน 6,000  บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) เก้าอีบุนวม
2) มีพนักผิงหลัง 
3) ล้อเลือนปรับระดับได้
4) มีทีพักแขนทังสองข้าง 
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สํานักงานประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 13
 ลําดับที 10 )
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เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จํานวน 17,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู
1) ขนาดทีกําหนดเป็นขนาดไม่ตํากว่า 12,000 บีทียู
แบบแยกส่วน 
2) ราคาทีกําหนดเป็นราคาทีรวมค่าติดตัง
3) เครืองปรับอากาศทีมีความสามารถในการทําความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4) ต้องเป็นเครืองปรับอากาศทีประกอบสําเร็จรูปทังชุด ทังหน่วยส่ง
ความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5) เครืองปรับอากาศทีมีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ
ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครืองผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) 
เป็นต้น
สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถท้าความสะอาดได้
- ชนิดตังพื นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สําหรับชนิดตู้ตังพืน เป็นเครืองปรับอากาศทีไม่มีระบบฟอกอากาศ
6) มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
7) การจัดซือเครืองปรับอากาศขนาดอืน ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครังที 3/2539 (ครังที 57
) เมือวันที 14 มิถุนายน 2539 เกียวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้
พิจารณาจัดซือเครืองปรับอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือ
จากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจํานวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจํานวนวัตต์ทีน้อยกว่า
- ถ้าจํานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นําจํานวนบีทียูหารด้วยจํานวนวัตต์ (บีทียูต่อ
วัตต์)
ผลทีได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครืองปรับอากาศมี
ประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8) การติดตังเครืองปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9) ค่าติดตังเครืองปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั งแยกจากราคา
เครืองปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 12
 ลําดับที 9 )

จัดซือโต๊ะทํางาน จํานวน 2 ตัว จํานวน 12,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  จํานวน 2  ตัว  
โดยมีคุณลักษณะดังนี
โต๊ะไม้ ขนาดไม่ตํากว่ากว้าง  74 ซม. ยาว120 ซม.
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 13
 ลําดับที 11 )
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จัดซือโต๊ะสําหรับตังเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะสําหรับตังเครืองคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี
 เป็นโต๊ะไม้มีลินชักสําหรับวางคีบอร์ดและช่องใส่เครือง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 ตัว พร้อมเก้าอี จํานวน 1 ตัว
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงานประมาณ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 13
 ลําดับที 12 )
ตู้เหล็กบานเลือนกระจก จํานวน 5,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือนกระจก  จํานวน  1  ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี
1) เป็นตู้เอกสารเหล็กบานเลือนกระจก จัดเก็บ 2 ชัน 
2) ผลิตจากแผ่นเหล็ก
3) บานเลือนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อค
4) แผ่นชันวางปรับระดับได้ 
5) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 14
 ลําดับที 13 )
ตู้เหล็กบานเลือนแบบทึบ จํานวน 5,500 บาท
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบ
ประมาณ 1 สํานักงานประมาณ มกราคม 2561 ดังนี 
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 14
 ลําดับที 14)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 1 เครือง จํานวน 16,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน จํานวน 1
 เครือง
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 14
 ลําดับที 15 )
เครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จํานวน 4,300 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตังถังหมึก
พิมพ์ (ink Tank Printer)จํานวน 1 เครือง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือ
เศรษฐกิจและสังคม
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 15
 ลําดับที 16 )
เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท จํานวน 2,500 บาท
- เพือใช้จ่ายเป็นค่าจัดซือ เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 1
 เครือง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพือเศรษฐกิจและสังคม
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 15
 ลําดับที 17 )
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาหารกลางวัน สําหรับเด็กนักเรียนใน
พืนที องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ  
 - เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 79ลําดับที 1 )

แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 305,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 45,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
"เพือใช้จ่ายเป็นค่าต่าง ๆ ดังนี
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัด
ปลวก ค่าจ้างเหมาทําแผนภูมิ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาสําหรับการดําเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ค่าจ้าง
เหมาฉีดพ่นยาฯลฯ
- ค่ารับวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ , ค่านิตยาสาร ,สารคดี ฯลฯ
- ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเข้าเล่มเอกสาร ฯลฯ"     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสายออ เช่น การจ้างเหมาฉีดพ่นยา ค่า
นํามันเชือเพลิง และรายจ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
3) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติโรค
ติดต่อ พ.ศ.2558
4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง กําหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยงลาย
เป็นเหตุรําคาญและแต่งตังเจ้าพนักงานสาธารณสุขเพิมเติม 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 58 ลําดับที 3 )
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โครงการหมู่บ้าน/ตําบลสะอาด จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการหมู่บ้าน/ตําบลสะอาด 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสายออ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที 2)พ.ศ.2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรืองการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ลงวัน
ที 18 ตค.60
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 59 ลําดับที 10 )

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 85,000 บาท
- ทรายอะเบท จํานวน 1 ถัง ๆ ละ 5,000  บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
- นํายาพ่นหมอกควัน จํานวน 15 ลิตร ๆ ละ 1,250 บาท 
เป็นเงิน 26,250 บาท
- ยาคุมกําเนิด สุนัข แมว จํานวน 150 โด้ส ๆ ละ 35 บาท 
เป็นเงิน  5,250 บาท
- กระบอกฉีดยา จํานวน 100 อัน ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 500 บาท
- เข็มฉีดยา จํานวน 200 อัน ๆ ละ 2 บาท เป็นเงิน 400 บาท
  และเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สําหรับการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่นแอลกอฮอล์, ออกซิเจน
นํายาต่าง ๆ , เลือด ,สายยาง, ลูกยาง, หลอดแก้ว, เวชภัณฑ์ ฟิล์ม
เอกซเรย์, เคมีภัณฑ์ (รวมกํามะถัน กรด ด่าง), ลวดเชือมเงิน, ถุง
มือ, กระดาษกรอง, จุกต่าง ๆ,  สัตว์เลียงเพือการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์, สําลี, และผ้าพันแผล ,หลอกเอกซเรย์,
 ชุดเครืองมือผ่าตัดฯลฯ"     

งบเงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 175,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 75,000 บาท
"เงินอุดหนุนกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
 เป็นเงิน  75,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
(อสม.) ในตําบลสายออ"  
   (แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 81ลําดับที  1 )

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 100,000 บาท
เพืออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
สายออ จํานวน 5 หมู่บ้าน เพือจัดทําโครงการพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม ฉบับที 1 หน้าที 7
ลําดับที  1 )
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,560,880 บาท
งบบุคลากร รวม 1,008,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,008,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 966,720 บาท
"เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 3 อัตรา ได้แก่
 - ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง (ผู้อํานวยการกองช่าง) 
เดือนละ 35,770 บาท 12 เดือน เป็นเงิน  429,240  บาท
 - ตําแหน่งนายช่างโยธา เดือนละ 24,010 บาท 
12 เดือน เป็นเงิน 288,120 บาท
 - ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  เดือนละ 20,780 บาท 
12 เดือน เป็นเงิน 249,360 บาท"     

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานส่วนท้องถินทีได้รับเงิน 
ประจําตําแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง 
(ผู้อํานวยการกองช่าง เดือนละ 3,500 บาท จํานวน 12 เดือน)     

งบดําเนินงาน รวม 392,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 172,160 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้า
ราชการ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ฯลฯ    

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 81,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซือบ้าน ให้แก่พนักงานส่วนตําบลทีมี
สิทธิได้รับเงินค่าเช่าบ้าน  
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจํา และคณะผู้บริหารท้องถิน ฯลฯ      
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ค่าใช้สอย รวม 135,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท
"เพือใช้จ่ายเป็นค่าต่าง ๆ ดังนี
- ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ฯลฯ
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการ
กําจัดปลวก ค่าจ้างเหมาทําแผนภูมิ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาประชา
สัมพันธ์ ฯลฯ
- ค่ารับวารสาร เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ , ค่านิตยสาร ,สารคดี ฯลฯ
- ค่าล้างอัดรูป ฯลฯ
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร ค่าเข้าปกเข้าเล่มเอกสาร    
- ค่าออกแบบและควบคุมงานฯลฯ"  

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเป็น
ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพัก ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในเข้ารับการอบรม
การประชุมสัมนาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือ
ไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป นายก อบต. , รองนายก อบต. , 
เลขานุการนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.สายออ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมสัมมนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับข้าราชการพนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง
การศึกษา และค่าใช้จ่ายอืนๆ ตามทีหน่วยงานทีจัดอบรมสัมมนา
เรียกเก็บตามระเบียบ ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
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ค่าตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภค บริโภค จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพนําอุปโภค บริโภค
ในพืนทีอบต.สายออ   ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 6 ลําดับที  4 )

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้ตาม
ปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้
สอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซม
บํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมากที มท 0808.2/ว
 1657 ลงวันที 16 กรกฎาคม 2556 เรือง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที 6 สิงหาคม 2556  เรือง แนวทางปฏิบัติเกียวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน 2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 เรือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสิงของประเภทต่าง ๆ
 เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ หมึกเครืองถ่ายเอกสาร เครือง
โทรศัพท์  นําดืมสําหรับบริการประชาชนในสํานักงาน พระบรมฉายา
ลักษณ์ ธงชาติ ฯลฯ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟ ฟิวส์ สายไฟฟ้า ถ่านวิทยุ
สือสาร ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ไฟสปอตไลต์ ฯลฯ     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ กระเบือง ปูน
ซีเมนต์ ทราย หิน อิฐ สังกะสี ตะปู ค้อน เลือย เหล็กเส้น อะลูมิเนียม ฯลฯ
     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเกียวกับโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์ พู่กัน สี ภาพถ่ายดาวเทียม เมมโมรีการ์ด กระเป๋าใส่กล้องถ่าย
รูป ฯลฯ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์
แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ ฯลฯ     

งบลงทุน รวม 160,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 160,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างพืนคสล.หลังทีทําการอบต.สายออ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินโครงการก่อสร้างพืนคสล.หลังทีทําการอบต.สายออ
โดยมีปริมาณพืนคอนกรีต 150 ตร.ม.
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 3 ลําดับที  12 )
โครงการปรับปรุงอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบของอบต. จํานวน 40,000 บาท
โครงการปรับปรุงอาคารทีอยู่ในความรับผิดชอบของอบต.      
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 4 ลําดับที  17 )
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้างฯลฯ
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 4 ลําดับที  18)

งานไฟฟ้าถนน รวม 200,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 200,000 บาท

"1.1 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโนนไทย
สําหรับขยายเขตไฟฟ้าแรงดันตําในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบล
สายออ
1.2 เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอโนนไทยสําหรับ
ติดตังโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณประโยชน์ภายในหมู่บ้านในเขตพืนที
องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ"
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 8 ลําดับที 1 )
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 645,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 570,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ เช่นกลุ่มแม่บ้านตําบลสายออ การจัดกิจกรรมอบรมและค่าใช้จ่ายอืน
ทีเกียวข้อง ฯลฯ      
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1
  หน้าที 57 ลําดับที  7 )
ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินคืนเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายชดใช้เงินคืนเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน จํานวน 1 กลุ่ม (กลุ่มเกษตรกร หมู่ที 8 บ้านม่วง)      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 6
 ลําดับที 2 )
ค่าใช้จ่ายในการจัดซือชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ฯลฯ 
    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 59 ลําดับที 11 )
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ค่าใช้จ่ายในการจัดบริการ อบต. เคลือนที จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการ อบต.เคลือนทีบริการประชาชน
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เพือช่วยเหลือประชาชนในพืนทีทีมา
รับบริการ เช่น จัดเวทีแลกเปลียนความคิดเห็น ให้ประชาชนได้เสนอ
ปัญหาความต้องการในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานอืนจัด
หน่วยบริหารประชาชนนอกสถานที ฯลฯ       
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 73 ลําดับที 4 )
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดประชุมประชาคมตําบล หมู่บ้าน หรือประชุมเชิงปฏิบัติ
การ (WORK SHOP) เพือจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล แผนชุมชน การประชุมเพือแก้ปัญหาต่าง ๆ ในตําบล ฯลฯ     
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548  
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที  29  มกราคม  2558  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10  ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ
. 2559  
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว 846 ลว. 12 มีค. 53
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 73 ลําดับที 1 )
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์ให้
ความรู้และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้อง ฯลฯ     
 - เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ทีมท 0816.5
/ว 2726 ลว. 4 ธค.60
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 58 ลําดับที 1 )
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมจัดตังศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมจัดตังศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ(ระยะยาว) ฯลฯ      
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 57 ลําดับที 5 )
โครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการและการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ (ไทยแลนด์ 4.0) สู่การพัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพึงพาตนเอง

จํานวน 260,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเพิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานราชการและการบริหารจัดการแบบบูรณาการ (ไทยแลนด์ 4.0) สู่การ
พัฒนาด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบพึงพาตนเอง ให้กับคณะผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นําฝ่ายปกครอง ผอ.รพ.สต. อสม. พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ  ผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชนและประชาชนในตําบลสายออฯลฯ
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 73 ลําดับที 2 )
โครงการส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็ก และเยาวชนตําบลสายออ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนสภา
เด็ก และเยาวชนตําบลสายออ ฯลฯ
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติมฉบับที 1 หน้าที 6
 ลําดับที 1 )

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 50,000 บาท
"วัสดุซ่อมแซมบ้านคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสตามโครงการ
 บ้านท้องถินไทยเทิดไท้องค์ราชัน (โครงการบ้านท้องถินประชารัฐร่วม
ใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี) "     
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 5,000 บาท
อุดหนุนโรงเรียนโคกหนองไผ่  จํานวน  5,000  บาท
 เพือใช้จ่ายตามนโยบายด้านการปราบปรามและหยุดยังการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ตามคําสังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที 41/2557"     
- เป็นไปตาม และพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน ด่วนมาก ทีมท 0816.5
/ว 2726 ลว. 4 ธค.60
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 83 ลําดับที 1 )

เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
 ของกลุ่มอาชีพ เพือพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดําเนิน
การ ฯลฯ 
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาและระเบียบ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ทีดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพือช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564  หน้าที 83 ลําดับที 2 )
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการแข่งขันกีฬาประจําปีตําบลสายออ จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจําปีตําบลสาย
ออ เพือผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสาย
ออ และประชาชนในตําบลสายออ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 72 ลําดับที 12 )

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 120,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธี  หรือวันสําคัญ
ต่างของชาติ ค่าจัดงาน กิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือคําสังของ
อําเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  กระทรวง
มหาดไทย  รัฐบาล  หรือตามภารกิจอํานาจหน้าที ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 71 ลําดับที 9 )
โครงการดนตรีต้านยาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเกียวกับการจัดโครงการดนตรีต้านยาเสพติด
 เช่น ค่าเครืองเสียง ค่าอาหารสําหรับเลียงพระและประชาชน
ผู้มาร่วมงาน  ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบในการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ค่าของรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 71 ลําดับที 8 )
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โครงการนุ่งซินวันสุข(ศุกร์) จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการนุ่งซินวันสุข(ศุกร์) เช่น 
ค่าเครืองเสียง ค่าอาหารสําหรับเลียงพระและประชาชนผู้มาร่วมงาน  
ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบในการดําเนินงานต่าง ๆ 
ค่าของรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ     
     - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 70 ลําดับที 7 )
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 
เช่นเป็นเงินรางวัลในการประกวด ค่าเครืองดืม ค่าอาหาร ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 70 ลําดับที 5 )
โครงการปลูกฝังคุณธรรม-จริยธรรม บ้าน,วัด,โรงเรียน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเกียวกับการจัดโครงการปลูกฝัง
คุณธรรม-จริยธรรม บ้าน,วัด,โรงเรียน เช่น ค่าเครืองเสียง 
ค่าอาหารสําหรับเลียงพระและประชาชนผู้มาร่วมงาน  
ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบในการดําเนินงานต่าง ๆ
 ค่าของรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 70 ลําดับที 6 )
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โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพืนบ้าน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเกียวกับการจัดโครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
พืนบ้าน เช่น ค่าเครืองเสียง ค่าอาหารสําหรับเลียงพระและประชาชน
ผู้มาร่วมงาน  ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบในการดําเนินงาน
ต่าง ๆ ค่าของรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 70 ลําดับที 4 )

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
อุดหนุนวัฒนธรรมอําเภอโนนไทย จํานวน  10,000  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารีอําเภอโนนไทยของวัฒนธรรมอําเภอโนนไทย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที 6 มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน    
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564 เพิมเติม หน้าที 84 ลําดับ
ที 2 )
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,100,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,100,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,100,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
ก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางบ้านโคกหนอง
ไผ่ หมู่ที 2 ไป 
บ้านหนองโสน หมู่ที 11

จํานวน 198,600 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 86 เมตร และบ่อพักนําคอนกรีตเสริมเหล็กฝา
คอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 8 บ่อ และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จํานวน 1 ป้าย  (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างทีองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน จังหวัดนครราชสีมากําหนด)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  2  หน้า 2

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านหนองโสน หมู่ที 11 
ไป ตําบลบัลลังก์

จํานวน 201,500 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร หนา 0.15
  เมตร ยาว 80 เมตร  และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1
 ป้าย (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จังหวัด
นครราชสีมากําหนด)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  10  หน้า 3
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางถนนเลียบคลองชักนํา บ้านบุ หมู่ที 3 
และบ้านสระตอง หมู่ที 9 ไปบึงทํานบหลวง

จํานวน 154,100 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงลูกรัง กว้าง 3 เมตร หนา 0.10  เมตร ยาว 700
 เมตร และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
รูปรายการก่อสร้างทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  3  หน้า 2

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจิก หมู่ที 6 ซอยที 
1

จํานวน 199,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูฝาตระแก
รงเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตรยาว 13 เมตร วางท่อระบายนํา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.50 เมตร จํานวน 34
 ท่อน และบ่อพักนําคอนกรีตเสริมเหล็กฝาเหล็กหล่อ จํานวน 3 บ่อ ก่อ
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 35
 เมตร และติดตังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบ
รูปรายการก่อสร้างทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมา
กําหนด)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  4  หน้า 2

โครงการบํารุงรักษาทางภายในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลสายออ จํานวน 499,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนภายในเขตพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสายออทุกสายทาง (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมากําหนด และแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบทกําหนด)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  11  หน้า 3
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางถนนเชือมต่อจากถนนลาดยาง บ้าน
โคกน้อย หมู่ที 7 ถึง กม.0+153

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 153
 เมตร ปริมาตรหินคลุก 78.03 ลูกบาศก์ (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างที
องค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดนครราชสีมากําหนด) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  5  หน้า 2

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางถนนบ้านโคกน้อย หมู่ที 7 ถึง ตําบล
ค้างพลู

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 197
 เมตร ปริมาตรหินคลุก 80.77 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการก่อ
สร้างทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดนครราชสีมากําหนด) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  6  หน้า 2

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางถนนรอบหมู่บ้าน ถึง กม.0+260 
บ้านโคกน้อย หมู่ที 7

จํานวน 99,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 260
 เมตร ปริมาตรหินคลุก 80.60 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการก่อ
สร้างทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินจังหวัดนครราชสีมากําหนด) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  7  หน้า 2
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โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางบ้านสระตอง หมู่ที 9 ซอยที 2 จํานวน 200,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 317
 เมตร ปริมาตรหินคลุก 161.67 ลูกบาศก์เมตร และติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินจังหวัดนครราชสีมากําหนด) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  8  หน้า 3

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางเริมต้นจากสามแยกถนนลาดยาง 
บ้านสระตอง หมู่ที 9 ถึง กม.0+104

จํานวน 46,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 104
 เมตร ปริมาตรหินคลุก 37.44 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบรูปรายการก่อ
สร้างทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จังหวัดนครราชสีมากําหนด) 
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  9  หน้า 3

ปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางสายแยกถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านสาย
ออ หมู่ที ๑ ไป ทําเลเลียงสัตว์สาธารณประโยชน์

จํานวน 200,200 บาท

บาท เพือจ่ายเป็นค่าลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 317
 เมตร ปริมาตรหินคลุก 161.67 ลูกบาศก์เมตร และติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจํานวน 1 ป้าย (ตามแบบรูปรายการก่อสร้างทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินจังหวัดนครราชสีมากําหนด)
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  1  หน้า 2
รายการเงินชดเชยค่างานสิงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ จํานวน 100,000 บาท
เพือเบิกจ่ายเป็นเงินเพิมค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (K) ตาม
จํานวนเงินทีคํานวณและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้ผู้รับจ้าง ฯลฯ
- เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติม ถึง ฉบับที 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิมเติม  ฉบับที 1  ลําดับ
ที  19  หน้า 4
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
ชีวิต (way of life)

จํานวน 20,000 บาท

โครงการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็น
วิถีชีวิต (way of life)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659 ลว. 24สค. 53
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 54 ลําดับที 3 )
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนตําบลสายออ(กิจกรรม"ส่งเสริม
ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง")

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
ให้เด็กและเยาวชนตําบลสายออ(กิจกรรม"ส่งเสริมความรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)เช่นค่านํา ค่าเครืองดืม ค่าอาหารสําหรับเลียง
ประชาชนผู้มาร่วมงาน  ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบ
ในการดําเนินงานต่าง ๆ ค่าของรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659 ลว. 24สค. 53
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 54 ลําดับที 4 )

ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะ
ชํา อุปกรณ์ขยายพันธุ์พืช ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก ปุ๋ย สารป้องกันและกําจัด
ศัตรูพืช ฯลฯ เพือใช้ในการดําเนินโครงการ "เรือนเพาะชํา
ชุมชน/ตําบล"และกิจกรรมทีเกียวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร ฯลฯ
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ"รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน" จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ"รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน"
เช่นค่านํา ค่าเครืองดืม ค่าอาหารสําหรับเลียงประชาชนผู้มาร่วมงาน
ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบในการดําเนินงานต่าง ๆ 
ค่าของรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 54 ลําดับที 2 )
โครงการปลูกหญ้าแฝก จํานวน 5,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝก 
เช่น ค่านํา ค่าเครืองดืม ค่าอาหารสําหรับเลียงประชาชน
ผู้มาร่วมงาน  ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบ
ในการดําเนินงานต่าง ๆ ค่าของรางวัลในการประกวด
กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 54 ลําดับที 1 )
โครงการเสริมสร้างอนุรักษ์ฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แหล่ง
ท่องเทียวพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชน

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างอนุรักษ์
ฟืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม แหล่งท่องเทียวพัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตชุมชนเช่นค่านํา ค่าเครืองดืม 
ค่าอาหารสําหรับเลียงประชาชนผู้มาร่วมงาน  ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์
ทีใช้ประกอบในการดําเนินงานต่าง ๆ ค่าของรางวัลในการประกวด
กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 77 ลําดับที 5 )
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริ จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เช่นค่านํา ค่าเครืองดืม ค่าอาหารสําหรับเลียงประชาชนผู้มาร่วมงาน  
ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบในการดําเนินงานต่าง ๆ 
ค่าของรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 164 ลว.26 มกราคม 58
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 77 ลําดับที 6 )
ปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนทีสีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพืนทีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสายออ

จํานวน 10,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกต้นไม้เพือเพิมพืนที
สีเขียวลดภาวะโลกร้อนในเขตพืนทีองค์การบริหารส่วนตําบลสายออ
เช่นค่านํา ค่าเครืองดืม ค่าอาหารสําหรับเลียงประชาชนผู้มาร่วมงาน  
ตลอดจนค่าวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ประกอบในการดําเนินงานต่าง ๆ 
ค่าของรางวัลในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิมเติมถึง  ฉบับที 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที 77 ลําดับที 7 )

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 315,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 315,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 40,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาทังค่าสิงของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจาก
ค่าใช้ซอย  ส่วนกรณีทีองค์กรปกครองส่วนท้องถินเป็นผู้ดําเนินการซ่อม
แซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี                           
(1)  ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
(2)  ค่าสิงของทีซือมาใช้ในการบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่า
วัสดุ"ฯลฯ

ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ทินเนอร์ กระเบือง ปูน
ซีเมนต์ ทราย หิน อิฐ สังกะสี ตะปู ค้อน เลือย 
เหล็กเส้น อะลูมิเนียม ท่อประปาและอุปกรณ์ประปาฯลฯ     
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับใช้ในกิจการประปาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ เช่น คลอรีน สารส้ม ปูนขาว ฯลฯ     

วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสําหรับใช้ในกิจการประปาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ เช่น มิเตอร์นํา ฯลฯ     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 165,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 165,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในกิจการประปาของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสายออ ฯลฯ     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 3,814,970 บาท
งบกลาง รวม 3,814,970 บาท
งบกลาง รวม 3,814,970 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี  
1)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
2)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว 9
 ลว.22 มค.57
3)หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 81 ลว.10 กค.57

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 2,659,119 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ  ตามโครงการ
สงเคราะห์เบียยังชีพผู้สูงอายุ     

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 595,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้พิการ ตามโครงการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้
พิการ     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 60,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในพืนทีตําบลสายออ    
สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองรายจ่ายไว้ใช้ในกิจการทีไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
นําป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ฯลฯ
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 38,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด มท.0891.3/ว 1110 
ลงวันที 3 เมษายน 2550 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) ให้เงิน อบต./เทศบาล จัดตังกองทุนฯ ตามจํานวนประชากร
หัวละ 40 บาท เทศบาล/อบต. ออกเงินสมทบ 50 % , 30% , 20% 
ตามขนาดของเทศบาล/อบต. (ใหญ่,กลาง,เล็ก)     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 144,651 บาท
เพือจ่ายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.)   
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว 29 ลงวันที 12 กรกฏาคม 2560    
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ทาน/ตรวจ 
 
 
 
 
ที่  นม  ๙๕๐๐๑ / 325     ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

   ต าบลสายออ  อ าเภอโนนไทย 
   จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๒๐ 

                          25  กันยายน   ๒๕๖๑ 

เรื่อง  ส่งส าเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เรียน  นายอ าเภอโนนไทย 

อ้างถึง  หนังสืออ าเภอโนนไทย ที่ นม ๐๐๒๓.๑๙/๗๒๕๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒     จ านวน ๑ เล่ม 
  ๒. ส าเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ฉบับ 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง  อ าเภอโนนไทยได้จจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลสายออส่งส าเนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่นายอ าเภอโนนไทยได้อนุมัติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๖๑ 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพ่ือให้ประชาชนทราบจละเผยจพร่ลงในเว็บไซต์จล้ว  จึงขอส่งส าเนาข้อบัญญัติฯ 
จละส าเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบจละพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

                    ขอจสดงความนับถือ 
 
 
 

                 (นายเอม  หอมสันเทียะ) 
                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
 
 
 
 
 
ส ำนักปลัด  อบต.สำยออ        
โทรศัพท์  ๐-๔๔๙๗-๒๑๑๑   ต่อ  ๑๑     
โทรสำร   ๐-๔๔๙๗-๒๑๑๑   ต่อ  ๑๖  
 
 



 
 
 
 
ที่  นม  ๙๕๐๐๑ /ว 73       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 

   ต าบลสายออ  อ าเภอโนนไทย 
   จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๒๒๐ 

                           10    กันยายน   ๒๕๖๑ 

เรื่อง      จจ้งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่............................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ส าเนาประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๒   จ านวน  ๑ ฉบับ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ  ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลจละองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จละ
ฉบับที่จก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 
 

  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลสายออ  ได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยจล้ว จละได้ประกาศใช้จล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การ
บริหารส่วนต าบลสายออ จึงขอความกรุณาจากท่านได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันจละหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย หากท่านผู้ใดต้องการดู
รายละเอียดข้อบัญญัติฯ สามารถไปขอดูได้ที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสายออจละทางเว็บไซต์ 
http://www.sai-or.go.th/   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบจละพิจารณา 

 

                    ขอจสดงความนับถือ  
 
 
 

               (นายเอม  หอมสันเทียะ) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
 
 
 
 
ส านักปลัด  อบต.สายออ        
โทรศัพท์  ๐-๔๔๙๗-๒๑๑๑   ต่อ  ๑๑     
โทรสาร   ๐-๔๔๙๗-๒๑๑๑   ต่อ  ๑๖  
 
 
 
 

http://www.sai-or.go.th/


 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 
เรื่อง  ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

............................................ 
 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ  ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่    
๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนายอ าเภอโนนไทยให้ความ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ตามหนังสืออ าเภอโนนไทยท่ี นม ๐๐๒๓.๑๙/๗๒๕๐ ลง
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 
 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
ฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๗๑ วรรคสาม จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลสายออ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศให้ประชาชนทราบโดย
ทั่วกัน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
       ลงชื่อ 
             นายเอม  หอมสันเทียะ 
                                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสายออ 




