
      

องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 

เขต/อ าเภอ ภูเขียว    จังหวดัชัยภูม ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
240 หมู่ 3 ต.โอโล  ซอย-  ถนน-  แขวง/ต าบล โอโล 

  เขต/อ าเภอ ภูเขียว  จังหวดัชัยภูมิ  36110 
         

พืน้ที่ 72.00 ตารางกโิลเมตร    

ประชากรทั้งหมด 9,400 คน 

ชาย 4,668 คน 

หญิง 4,732 คน    

   

 

ข้อมูล ณ วนัที ่2 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สว่นที ่1 

ค ำแถลงประกอบงบประมำณรำยจำ่ย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ของ 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโอโล 

อ ำเภอภเูขยีว  จงัหวดัชยัภูม ิ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำแถลงงบประมำณ 
 

ประกอบงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
   

              
ทำ่นประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโอโล 

      

 
              บดัน้ีถงึเวลำทีค่ณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโอโล จะไดเ้สนอรำ่งขอ้บญัญตั ิงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปีต่อสภำองค์กำร
บริหำรสว่นต ำบลโอโลอีกคร ัง้หน่ึง ฉะนัน้ ในโอกำสน้ี คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโอโลจึงขอช้ีแจงใหท้ำ่นประธำนและสมำชิกทุกทำ่น
ไดท้รำบถงึสถำนะกำรคลงัตลอดจนหลกักำรและแนวนโยบำยกำรด ำเนินกำร ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดงัตอ่ไปน้ี   

1. สถานะการคลัง    
1.1 งบประมำณรำยจำ่ยท ั่วไป 

    
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.2561 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่มี
สถำนะกำรเงิน ดงัน้ี     
1.1.1 เงนิฝำกธนำคำร จ ำนวน 51,563,233.51 บำท 

    
1.1.2 เงนิสะสม จ ำนวน 19,483,531.21 บำท 

    
1.1.3 เงนิทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 18,037,816.07 บำท 

    
1.1.4 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวแ้บบกอ่หน้ีผูกพนัและยงัไมไ่ดเ้บกิจำ่ย จ ำนวน 1 โครงกำร 
รวม 4,800.00 บำท     
1.1.5 รำยกำรทีไ่ดก้นัเงนิไวโ้ดยยงัไมไ่ด้กอ่หน้ีผูกพนั จ ำนวน 9 โครงกำร รวม 
254,859.10 บำท    

1.2 เงินกูค้งคำ้ง จ ำนวน 0.00 บำท 
  

2. กำรบรหิำรงบประมำณ ในปีงบประมำณ 2561 ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ.2561 
   

(1) รำยรบัจรงิ จ ำนวน 48,775,172.59 บำท ประกอบดว้ย 
    

หมวดภำษีอำกร จ ำนวน 359,515.34 บำท 
   

หมวด
คำ่ธรรมเนียม 
คำ่ปรบั และ
ใบอนุญำต 

จ ำนวน 296,022.80 บำท 

   
หมวดรำยไดจ้ำก
ทรพัย์สนิ 

จ ำนวน 248,927.67 บำท 

   
หมวดรำยไดจ้ำก
สำธำรณูปโภค
และกำรพำณิชย์ 

จ ำนวน 0.00 บำท 

   
หมวดรำยได้
เบ็ดเตล็ด 

จ ำนวน 6,680.00 บำท 

   
หมวดรำยไดจ้ำก
ทุน 

จ ำนวน 0.00 บำท 

   
หมวดภำษีจดัสรร จ ำนวน 19,285,498.78 บำท 

   
หมวดเงนิอดุหนุน
ท ั่วไป 

จ ำนวน 28,578,528.00 บำท 

  
(2) เงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบวุตัถุประสงค์ จ ำนวน 700,000.00 บำท 

  
(3) รำยจำ่ยจรงิ จ ำนวน 36,871,456.19 บำท ประกอบดว้ย 

   
งบกลำง จ ำนวน 15,155,593.00 บำท 

   
งบบคุลำกร จ ำนวน 11,080,395.00 บำท 

   
งบด ำเนินงำน จ ำนวน 4,062,378.22 บำท 

   
งบลงทุน จ ำนวน 4,319,465.24 บำท 

   
งบรำยจำ่ยอืน่ จ ำนวน 0.00 บำท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
งบเงินอดุหนุน จ ำนวน 2,253,624.73 บำท 

  
(4) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิอดุหนุนทีร่ฐับำลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค์ จ ำนวน 0.00 บำท 

  
(5) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 

  
(6) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิทุนส ำรองเงนิสะสม จ ำนวน 0.00 บำท 

  
(7) รำยจำ่ยทีจ่ำ่ยจำกเงนิกู ้จ ำนวน 0.00 บำท 

              



  ค าแถลงงบประมาณ     

  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 
อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

        
        

  รายรับจริง ปี  2560 ประมาณการ ปี 
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

รายได้จัดเกบ็เอง       

  หมวดภาษีอากร 293,107.86 285,000.00 308,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 289,030.70 233,500.00 270,100.00 

  หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 335,661.45 280,500.00 300,500.00 

  หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 11,254.00 32,000.00 32,000.00 

รวมรายได้จัดเกบ็เอง 929,054.01 831,000.00 910,600.00 

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 21,043,548.25 19,711,000.00 19,839,400.00 

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

21,043,548.25 19,711,000.00 19,839,400.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 29,171,596.00 29,958,000.00 32,880,000.00 

รวมรายได้ทีรั่ฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

29,171,596.00 29,958,000.00 32,880,000.00 

รวม 51,144,198.26 50,500,000.00 53,630,000.00 
 

 

 

 

 



ค าแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2560 ประมาณการ ปี 
2561 

ประมาณการ ปี 
2562 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 16,058,095.00 17,912,220.00 19,512,740.00 

  งบบุคลากร 12,480,882.00 14,401,140.00 14,702,671.00 

  งบด าเนินงาน 6,471,354.44 7,827,640.00 8,781,996.00 

  งบลงทุน 5,806,555.50 7,474,700.00 7,518,000.00 

  งบรายจ่ายอ่ืน 0.00 25,000.00 25,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,809,905.75 2,859,300.00 3,089,593.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 44,626,792.69 50,500,000.00 53,630,000.00 

รวม 44,626,792.69 50,500,000.00 53,630,000.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัติ 

  เร่ือง     

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  ของ     

องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 

อ าเภอภูเขียว  จังหวดัชัยภูมิ 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         

  บันทกึหลกัการและเหตุผล      
ประกอบร่างขอ้บญัญติั  งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 

อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 
         

ด้าน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13,549,962 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 216,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,852,310 

  แผนงานสาธารณสุข 560,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,523,588 

  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 330,000 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 730,000 

ด้านการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,165,000 

  แผนงานการเกษตร 90,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 19,512,740 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 53,630,000 



รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 
อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ 

         

แผนงานบริหารงานทัว่ไป             

    
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลงั รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบบุคลากร 7,787,976 1,893,600 9,681,576  
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,963,160 0 2,963,160  
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,824,816 1,893,600 6,718,416  
งบด าเนินงาน 2,815,606 775,980 3,591,586  
    ค่าตอบแทน 604,613 315,700 920,313  
    ค่าใชส้อย 1,335,593 328,000 1,663,593  
    ค่าวสัดุ 550,000 98,880 648,880  
    ค่าสาธารณูปโภค 325,400 33,400 358,800  
งบลงทุน 168,500 58,300 226,800  
    ค่าครุภณัฑ ์ 168,500 58,300 226,800  
งบรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000  
    รายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000  
งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000  
    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000  
                                             รวม 10,822,082 2,727,880 13,549,962  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน             

    
งาน 

  งานป้องกนัภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอคัคีภัย 

รวม   

งบ       



        

          

งบด าเนินงาน 190,000 190,000   

    ค่าตอบแทน 120,000 120,000   

    ค่าใชส้อย 30,000 30,000   

    ค่าวสัดุ 40,000 40,000   

งบลงทุน 26,400 26,400   

    ค่าครุภณัฑ ์ 26,400 26,400   

                                             รวม 216,400 216,400   

แผนงานการศึกษา             

    
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัการศึกษา 

รวม 

  

งบ 
      

        

          

งบบุคลากร 3,712,560 3,712,560   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,712,560 3,712,560   

งบด าเนินงาน 2,713,750 2,713,750   

    ค่าตอบแทน 380,950 380,950   

    ค่าใชส้อย 890,600 890,600   

    ค่าวสัดุ 1,399,200 1,399,200   

    ค่าสาธารณูปโภค 43,000 43,000   

งบลงทุน 270,000 270,000   

    ค่าครุภณัฑ ์ 20,000 20,000   

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 250,000 250,000   

งบเงินอุดหนุน 2,156,000 2,156,000   

    เงินอุดหนุน 2,156,000 2,156,000   

                                             รวม 8,852,310 8,852,310   



แผนงานสาธารณสุข             

    
งาน 

  

งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัสาธารณสุข 

รวม 

  

งบ 
      

        

          

งบด าเนินงาน 300,000 300,000   

    ค่าใชส้อย 160,000 160,000   

    ค่าวสัดุ 140,000 140,000   

งบเงินอุดหนุน 260,000 260,000   

    เงินอุดหนุน 260,000 260,000   

                                             รวม 560,000 560,000   

แผนงานสังคมสงเคราะห์             

    
งาน 

  

งานสวสัดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห์ 

รวม 

  

งบ 
      

        

          

งบด าเนินงาน 100,000 100,000   

    ค่าใชส้อย 100,000 100,000   

                                             รวม 100,000 100,000   

แผนงานเคหะและชุมชน             

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป
เกีย่วกบัเคหะและ

ชุมชน 
รวม 

  

งบ 
      

        

          

งบบุคลากร 1,308,535 1,308,535   

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,308,535 1,308,535   



งบด าเนินงาน 736,660 736,660   

    ค่าตอบแทน 218,140 218,140   

    ค่าใชส้อย 140,000 140,000   

    ค่าวสัดุ 370,000 370,000   

    ค่าสาธารณูปโภค 8,520 8,520   

งบลงทุน 3,829,800 3,829,800   

    ค่าครุภณัฑ ์ 3,357,800 3,357,800   

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 472,000 472,000   

งบเงนิอุดหนุน 648,593 648,593   

    เงินอุดหนุน 648,593 648,593   

                                             รวม 6,523,588 6,523,588   

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             

    
งาน 

  
งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน 

รวม 

  

งบ 
      

        

          

งบด าเนินงาน 330,000 330,000   

    ค่าใชส้อย 330,000 330,000   

                                             รวม 330,000 330,000   

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ             

    
งาน 

  

งานกฬีาและ
นันทนาการ 

งานศาสนาวฒันธรรม
ท้องถิ่น 

รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบด าเนินงาน 460,000 270,000 730,000  
    ค่าใชส้อย 460,000 270,000 730,000  
                                             รวม 460,000 270,000 730,000  



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             

    
งาน 

  
งานบริหารทั่วไป

เกีย่วกบัอุตสาหกรรม
และการโยธา 

งานก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

รวม 

 

งบ 
     
       

         
งบลงทุน 590,000 2,575,000 3,165,000  
    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 590,000 2,575,000 3,165,000  
                                             รวม 590,000 2,575,000 3,165,000  
แผนงานการเกษตร             

    
งาน 

  

งานอนุรักษ์แหล่งน า้
และป่าไม้ 

รวม 

  

งบ 
      

        

          

งบด าเนินงาน 90,000 90,000   

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000   

    ค่าใชส้อย 50,000 50,000   

                                             รวม 90,000 90,000   

แผนงานงบกลาง             

    
งาน 

  

งบกลาง รวม 

  

งบ 
      

        

          

งบกลาง 19,512,740 19,512,740   

    งบกลาง 19,512,740 19,512,740   

                                             รวม 19,512,740 19,512,740   
 

 



 
 
 

ข้อบัญญตัิ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
อ าเภอภูเขียว  จังหวดัชัยภูมิ 

         

 
โดยท่ีเป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาศยัอ านาจตามความใน
พระราชบญัญติั 

สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537(รวมทั้งแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบนั) มาตรา 87 จึงตราขอ้บญัญติัข้ึนไวโ้ดย
ความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล และโดยอนุมติัของนายอ าเภอภูเขียว 
 ขอ้ 1. ขอ้บญัญติั น้ีเรียกวา่ ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 ขอ้ 2. ขอ้บญัญติั น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 53,630,000 บาท 

 ขอ้ 4. งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเอง หมวดภาษีจดัสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 53,630,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้งัน้ี 

         

แผนงาน ยอดรวม 

ด้านบริหารทัว่ไป   

  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 13,549,962 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 216,400 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 8,852,310 

  แผนงานสาธารณสุข 560,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 100,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 6,523,588 

  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 330,000 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 730,000 



ด้านการเศรษฐกจิ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,165,000 

  แผนงานการเกษตร 90,000 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 19,512,740 

งบประมาณรายจ่ายทั้งส้ิน 53,630,000 

         
 ขอ้ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได ้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 0 บาท ดงัน้ี  
         

งบ ยอดรวม 

รวมรายจ่าย 0 
         

 
ขอ้ 6. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโลปฏิบติัการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

          

ขอ้ 7. ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโลมีหนา้ท่ีรักษาการใหเ้ป็นไปตามบญัญติัน้ี     

  

ประกาศ ณ วนัท่ี ......................................................................    

 

   

 

   

(ลงนาม).................................................. 
   (นายสุภาพ  ระวพินัธ์) 
   ต าแหน่ง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 

อนุมติั  
    

    

(ลงนาม)..................................................  

(นายณฐัวุฒิ  วรีะชุนย)์  

ต าแหน่ง นายอ าเภอภูเขียว  
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รายงานประมาณการรายรับ   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล   

อ าเภอ ภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ   

                          

  รายรับจริง ประมาณการ 

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

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 117,320.25 153,507.00 169,161.60 150,000.00 13.33 % 170,000.00 

     ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 99,367.40 98,717.86 96,363.16 95,000.00 0.00 % 95,000.00 

     ภาษีป้าย 17,739.00 32,241.00 78,993.20 32,000.00 3.13 % 33,000.00 

     อากรการฆ่าสัตว ์ 1,764.00 8,642.00 17,050.00 8,000.00 25.00 % 10,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 236,190.65 293,107.86 361,567.96 285,000.00     308,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

              

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่า
สัตว ์

144.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ใบอนุญาตการขายสุรา 

1,435.60 1,416.20 2,948.80 1,000.00 100.00 % 2,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ใบอนุญาตการพนนั 

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บและ
ขนมูลฝอย 

208,680.00 212,020.00 213,950.00 200,000.00 5.00 % 210,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก็บขน
อุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 

4,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 -33.33 % 4,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
ทะเบียนพาณิชย ์

630.00 980.00 1,420.00 500.00 100.00 % 1,000.00 

     ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 189.00 12,455.50 11,132.50 900.00 788.89 % 8,000.00 
     ค่าปรับผูก้ระท าผดิ
กฎหมายจราจรทางบก 

93,100.00 9,900.00 10,100.00 5,000.00 0.00 % 5,000.00 

     ค่าปรับการผิดสัญญา 27,131.00 48,259.00 63,736.00 20,000.00 100.00 % 40,000.00 



รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

335,309.60 289,030.70 309,287.30 233,500.00     270,100.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               
     ค่าเช่าหรือบริการ
สถานท่ี 

1,000.00 0.00 600.00 500.00 0.00 % 500.00 

     ดอกเบ้ีย 390,977.75 335,661.45 318,533.34 280,000.00 7.14 % 300,000.00 

รวมหมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

391,977.75 335,661.45 319,133.34 280,500.00     300,500.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็               

     ค่าขายแบบแปลน 41,000.00 10,500.00 3,000.00 30,000.00 0.00 % 30,000.00 

     รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ 4,306.00 754.00 8,150.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 45,306.00 11,254.00 11,150.00 32,000.00     32,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               
     ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 

467,600.52 229,788.24 379,431.99 150,000.00 46.67 % 220,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 
พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 

8,374,420.92 9,005,389.13 10,008,514.07 8,376,000.00 -0.26 % 8,354,400.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม 
พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ 

3,784,108.82 3,644,192.81 3,868,489.71 3,785,000.00 0.00 % 3,785,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 54,558.36 58,665.28 72,113.34 50,000.00 0.00 % 50,000.00 

     ภาษีสุรา 1,961,888.98 1,970,865.59 0.00 2,000,000.00 -100.00 % 0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 4,220,039.38 4,749,554.22 7,555,363.60 4,220,000.00 49.29 % 6,300,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร่ 65,949.45 73,921.59 61,552.58 65,000.00 0.00 % 65,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 66,883.23 61,582.39 59,015.50 65,000.00 0.00 % 65,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

1,483,110.00 1,249,589.00 2,486,009.00 1,000,000.00 0.00 % 1,000,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 20,478,559.66 21,043,548.25 24,490,489.79 19,711,000.00     19,839,400.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป               
     เงินอุดหนุนทัว่ไป 
ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ีและภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 

12,189,676.00 29,171,596.00 28,881,986.00 29,958,000.00 9.75 % 32,880,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

12,189,676.00 29,171,596.00 28,881,986.00 29,958,000.00     32,880,000.00 

รวมทุกหมวด 33,677,019.66 51,144,198.26 54,373,614.39 50,500,000.00     53,630,000.00 
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  
  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562      

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  
อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ  

         
ประมาณการรายรับรวมทั้งส้ิน  53,630,000   บาท  แยกเป็น     

  

รายได้จัดเกบ็เอง   

 หมวดภาษีอากร รวม 308,000 บาท   

  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 170,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บรายไดต้ามเป้า     

  ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี จ านวน 95,000 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บรายไดต้ามเป้า     

  ภาษีป้าย จ านวน 33,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บรายไดต้ามเป้า     

  อากรการฆ่าสัตว ์ จ านวน 10,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากคาดวา่จะเก็บรายไดต้ามเป้า     

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 270,100 บาท   

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 2,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา      

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั จ านวน 100 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา     

  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จ านวน 210,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา     

  ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล จ านวน 4,000 บาท   



    ประมาณการไวน้อ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา     

  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน 1,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา     

  ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 8,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา     

  ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 5,000 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา     

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 40,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา     

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 300,500 บาท   

  ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี จ านวน 500 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา     

  ดอกเบ้ีย จ านวน 300,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา     

 หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ รวม 32,000 บาท   

  ค่าขายแบบแปลน จ านวน 30,000 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา     

  รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ จ านวน 2,000 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา     

รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,839,400 บาท   

  ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน จ านวน 220,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา     

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,354,400 บาท   

    ประมาณการไวน้อ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา     

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายไดฯ้ จ านวน 3,785,000 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา     



  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 50,000 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา     

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,300,000 บาท   

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา     

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 65,000 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา     

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 65,000 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา     

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน จ านวน 1,000,000 บาท   

    ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา     

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป รวม 32,880,000 บาท   

  
เงินอุดหนุนทัว่ไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกท า 

จ านวน 32,880,000 บาท 

  

    ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมา     
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รายงานประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 
อ าเภอภูเขียว    จงัหวดัชยัภูมิ 

                         

  รายจ่ายจริง ประมาณการ  
  ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2561 ยอดต่าง (%) ปี 2562  

แผนงานบริหารงานทัว่ไป                
งานบริหารทั่วไป                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                
    เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080 532,080 532,080 0 % 532,080  

    
เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/
รองนายก 

45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600 
 

    เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 45,600 45,600 45,600 45,600 0 % 45,600  

    
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 

88,956 90,720 90,720 90,720 0 % 90,720 

 

    
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2,430,600 2,430,600 2,294,268 2,430,600 -7.46 % 2,249,160 
 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,142,836 3,144,600 3,008,268 3,144,600     2,963,160  
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนกังาน 2,191,638 2,226,953 2,369,033 2,475,840 6.13 % 2,627,640  
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 11,280 22,320 15,120 15,120 0 % 15,120  
    เงินประจ าต าแหน่ง 201,600 210,000 210,000 210,000 0 % 210,000  
    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 1,607,430 1,496,178 1,658,400 1,664,040 5.03 % 1,747,716  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 247,362 218,910 213,780 233,580 -3.96 % 224,340  



รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 4,259,310 4,174,361 4,466,333 4,598,580     4,824,816  
รวมงบบุคลากร 7,402,146 7,318,961 7,474,601 7,743,180     7,787,976  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

217,285 331,000 425,000 435,000 -4.69 % 414,613 

 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0 0 0 20,000 0 % 20,000 
 

    ค่าเช่าบา้น 70,600 88,800 100,100 120,000 0 % 120,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 65,462 59,939 31,008 50,000 0 % 50,000  

รวมค่าตอบแทน 353,347 479,739 556,108 625,000     604,613  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 305,088 297,020 288,150.22 362,375 -100 % 0  

      
รายจ่ายค่าโฆษณาหรือเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 

      รายจ่ายค่าจา้งเหมาคนงาน 0 0 0 0 100 % 180,000  
      รายจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 0 0 0 0 100 % 48,000  

      
รายจ่ายค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

0 0 0 0 100 % 150,000 
 

    รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ 3,680 6,790 8,385 40,000 -50 % 20,000  

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการ อบต.เคล่ือนท่ี
พบประชาชน 

8,760 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 

0 16,850 14,000 80,000 0 % 80,000 
 



      
ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานเฉลิม
พระเกียรติฯ 

23,472 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการซ่อมแซมบา้น
ผูย้ากไร้   

80,633.6 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการปลูกตน้ไม้
ตามพระราชเสาวนียฯ์ 

29,960 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนั ดูแล
รักษาป่า 

7,825 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและ
ระงบัโรคติดต่อ 

48,982 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมสตรี
ต าบลโอโล 

10,200 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมเด็กและ
สตรี (ตา้นการท ารุนแรง) 

12,370 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมตา้นยา
เสพติดฯ 

105,700 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการอมรมส่งเสริม
ผลิตภณัฑภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

144,100 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการอมรมสัมมนา
เพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

30,460 59,065 74,320 100,000 -20 % 80,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัร 

68,164 0 46,466 100,000 37.59 % 137,593 
 

      
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัร  

0 56,210 0 0 0 % 0 
 

      ค่าใชจ่้ายเพื่อการเลือกตั้ง 0 0 0 0 100 % 480,000  

      
โครงการ Big Cleaning Day ตาม
โครงการอ าเภอภูเขียวสะอาด 

0 41,700 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการจดังานมหกรรมของดี
อ าเภอภูเขียว  119  ปี 

0 0 200,000 200,000 -100 % 0 
 



      โครงการซ่อมแซมบา้นผูย้ากไร้ 0 21,496 0 0 0 % 0  

      
โครงการท าความดีเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

0 6,150 0 0 0 % 0 

 

      

โครงการร้อยใจพระสกนิกรไทย
ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และนอ้มถวายความอาลยัเสด็จสู่
สวรรคาลยั พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

0 78,330 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการอบรมการบริหารจดัการ
ขยะ 

12,300 0 0 0 0 % 0 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 10,640.06 28,438.76 24,915.08 80,000 75 % 140,000  
รวมค่าใช้สอย 902,334.66 612,049.76 656,236.3 962,375     1,335,593  

  ค่าวสัดุ                
    วสัดุส านกังาน 96,460 153,546 78,865 100,000 -10 % 90,000  
    วสัดุงานบา้นงานครัว 50,393 36,919 22,530 40,000 25 % 50,000  
    วสัดุก่อสร้าง 14,901 0 0 0 0 % 0  
    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 9,000 26,310 0 50,000 60 % 80,000  
    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 141,520 132,000 218,422 250,000 -12 % 220,000  
    วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 175,500 0 0 0 0 % 0  
    วสัดุการเกษตร 0 3,500 5,650 10,000 0 % 10,000  
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 6,420 0 19,560 40,000 0 % 40,000  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 47,510 33,060 29,680 40,000 50 % 60,000  
    วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 22,850 0 0 0 0 % 0  
    วสัดุอ่ืน 54,750 52,200 0 0 0 % 0  

รวมค่าวสัดุ 619,304 437,535 374,707 530,000     550,000  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าไฟฟ้า 261,313.65 256,296.48 265,864.67 269,000 -5.95 % 253,000  



    ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 26,694.96 26,712.98 25,554.05 35,000 0 % 35,000  
    ค่าบริการโทรศพัท ์ 2,214.9 3,935.46 5,332.88 8,400 0 % 8,400  
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 0 0 2,000 0 % 2,000  
    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 9,719.6 8,854.61 26,475.6 29,000 -6.9 % 27,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 299,943.11 295,799.53 323,227.2 343,400     325,400  
รวมงบด าเนินงาน 2,174,928.77 1,825,123.29 1,910,278.5 2,460,775     2,815,606  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑส์ านกังาน                

      
ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังานแบบพนกั
พิงต ่า 

0 0 16,200 17,400 -100 % 0 
 

      
ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังานแบบพนกั
พิงสูง  

0 0 5,500 5,900 -100 % 0 
 

      
ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสารขนาด  
2บานเปิด 

0 0 11,000 11,000 -100 % 0 
 

      ค่าจดัซ้ือเตน้ท ์ 0 44,000 0 0 0 % 0  
      ค่าจดัซ้ือโตะ๊พบัเอนกประสงค ์ 0 38,000 0 0 0 % 0  
      ค่าจดัซ้ือโตะ๊หมู่บูชา โตะ๊หมู่ 9 0 2,400 0 0 0 % 0  
      ค่าจดัซ้ือพดัลมแบบตั้งพื้น 0 7,500 0 0 0 % 0  

      
ค่าติดตั้งกลอ้ง CCTV ภายใน
อาคารส านกังาน 

0 100,000 0 0 0 % 0 
 

    ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง                
      ค่าจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ 0 0 1,930,000 2,016,000 -100 % 0  
      ค่าจดัซ้ือรถยนตส่์วนกลาง 0 619,000 0 0 0 % 0  
      ค่าต่อเติมรถยนตส่์วนกลาง 0 0 0 13,000 -100 % 0  
    ครุภณัฑก์ารเกษตร                
      จดัซ้ือเล่ือยโซ่ยนต ์ 0 0 16,000 16,000 -100 % 0  



    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ                
      จดัซ้ือเคร่ืองเสียงหอ้งประชุม 0 0 24,800 30,000 -100 % 0  
    ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว                
      ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบเขน็  0 13,000 0 0 0 % 0  

      
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตดัหญา้แบบ
สายสะพาย 

0 19,000 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจดัซ้ือถงัขยะ 31,680 0 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์                
      ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์แทป็เล็ต 0 0 19,000 19,000 -100 % 0  
      ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านกังาน 0 16,000 0 0 100 % 16,000  
      ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 0 2,800 0 0 100 % 2,500  
    ครุภณัฑอ่ื์น                

      
จดัซ้ือซุม้เฉลิมพระเกียรติ พร้อม
ติดตั้ง 

0 0 49,000 49,000 -100 % 0 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 161,734.02 195,555.5 72,578.78 150,000 -100 % 0  

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ์ 

0 0 0 0 100 % 150,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 193,414.02 1,057,255.5 2,144,078.78 2,327,300     168,500  
รวมงบลงทุน 193,414.02 1,057,255.5 2,144,078.78 2,327,300     168,500  

  งบรายจ่ายอ่ืน                
  รายจ่ายอ่ืน                
    รายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 25,000 -100 % 0  

      
ค่าจา้งสถานศึกษาส ารวจความพึง
พอใจของผูรั้บบริการ 

0 0 0 0 100 % 25,000 
 

รวมรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 25,000     25,000  
รวมงบรายจ่ายอ่ืน 25,000 0 25,000 25,000     25,000  

  งบเงินอุดหนุน                



  เงินอุดหนุน                

    
เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

25,000 25,000 25,000 25,000 -100 % 0 
 

      
เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 25,000 
 

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 15,000 15,000 0 0 0 % 0  

    
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

97,500 0 0 0 0 % 0 
 

รวมเงินอุดหนุน 137,500 40,000 25,000 25,000     25,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 137,500 40,000 25,000 25,000     25,000  

รวมงานบริหารทัว่ไป 9,932,988.79 10,241,339.79 11,578,958.28 12,581,255     10,822,082  
งานบริหารงานคลงั                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนกังาน 1,004,312 1,039,248 1,116,016 1,120,920 6.39 % 1,192,560  
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน 1,270 0 0 0 0 % 0  
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    ค่าจา้งลูกจา้งประจ า 180,360 183,480 194,220 196,080 5.69 % 207,240  
    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 252,397 266,386 294,780 387,700 1.06 % 391,800  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 38,966 43,042 47,853 60,000 0 % 60,000  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,519,305 1,574,156 1,694,869 1,806,700     1,893,600  
รวมงบบุคลากร 1,519,305 1,574,156 1,694,869 1,806,700     1,893,600  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

185,470 150,569 142,100 142,100 5.07 % 149,300 

 



    
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

    ค่าเช่าบา้น 0 0 0 87,000 24.14 % 108,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 5,474 5,089 7,252 46,000 5.22 % 48,400  

รวมค่าตอบแทน 190,944 155,658 149,352 285,100     315,700  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 58,720 49,800 76,544 90,000 -100 % 0  

      
ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 

0 0 0 0 100 % 15,000 
 

      ค่าจา้งเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 5,000  

      
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

0 0 0 0 100 % 100,000 
 

      ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 0 0 0 0 100 % 5,000  

      
ค่ารับวารสาร จดัท าวารสารหรือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ 

0 0 0 0 100 % 5,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนท่ี
ภาษี    

0 61,200 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

0 0 100,200 108,000 0 % 108,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัร 

25,598 29,518 51,502 70,000 0 % 70,000 
 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 4,080 8,600 8,710 20,000 0 % 20,000  
รวมค่าใช้สอย 88,398 149,118 236,956 288,000     328,000  

  ค่าวสัดุ                
    วสัดุส านกังาน 49,558 53,885.75 38,122.9 50,000 0 % 50,000  



    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,520 350 490 8,850 0.34 % 8,880  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 31,310 39,500 20,270 40,000 0 % 40,000  

รวมค่าวสัดุ 83,388 93,735.75 58,882.9 98,850     98,880  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าบริการไปรษณีย ์ 13,584 14,699 5,975 25,000 0 % 25,000  
    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 8,163.75 7,575.6 7,575.6 8,400 0 % 8,400  

รวมค่าสาธารณูปโภค 21,747.75 22,274.6 13,550.6 33,400     33,400  
รวมงบด าเนินงาน 384,477.75 420,786.35 458,741.5 705,350     775,980  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑส์ านกังาน                
      ครุภณัฑส์ านกังาน 0 7,800 0 0 0 % 0  

      
ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังานแบบพนกั
พิงต ่า 

0 0 0 0 100 % 21,000 
 

      ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็ก  4 ล้ินชกั 13,800 0 0 0 0 % 0  

      
ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสารขนาด  
2บานเปิด 

0 0 16,500 16,500 -66.67 % 5,500 
 

      ค่าจดัซ้ือตูเ้อกสาร  2  บานเปิด  11,800 0 0 0 0 % 0  
      ค่าจดัซ้ือตูเ้อกสาร 4 ล้ินชกั 0 0 0 0 100 % 15,800  
    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์                
      ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านกังาน 0 22,000 16,000 16,000 -100 % 0  

      
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุก๊ ส าหรับส านกังาน 

0 0 0 0 100 % 16,000 
 

      
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์ชนิดเลเซอร์
หรือ ชนิด LED ขาวด า 

0 0 3,300 3,300 -100 % 0 
 

      
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์แบบฉีด
หมึก (inkjet printer ) 

0 8,500 0 0 0 % 0 
 

      ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 0 3,200 2,800 2,800 -100 % 0  



    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0 0 20,000 -100 % 0  
รวมค่าครุภัณฑ์ 25,600 41,500 38,600 58,600     58,300  
รวมงบลงทุน 25,600 41,500 38,600 58,600     58,300  

รวมงานบริหารงานคลงั 1,929,382.75 2,036,442.35 2,192,210.5 2,570,650     2,727,880  
รวมแผนงานบริหารงานทัว่ไป 11,862,371.54 12,277,782.14 13,771,168.78 15,151,905     13,549,962  

แผนงานการรักษาความสงบภายใน                
งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 120,000 

 
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0     120,000  

  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการฝึกอบรม อป
พร. 

174,070 0 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร. 

0 0 0 60,000 -100 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการลดอุบติัเหตุ (ปี
ใหม่+สงกรานต)์ 

81,450 102,730 28,840 30,000 0 % 30,000 
 

รวมค่าใช้สอย 255,520 102,730 28,840 90,000     30,000  
  ค่าวสัดุ                
    วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 0 33,000 0 40,000 0 % 40,000  

รวมค่าวสัดุ 0 33,000 0 40,000     40,000  
รวมงบด าเนินงาน 255,520 135,730 28,840 130,000     190,000  



  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง                

      
ค่าจดัซ้ือหวัฉีดน ้าดบัเพลิงปรับ
ฝอย 

0 0 27,500 40,000 -100 % 0 
 

      

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือสายส่งน ้า
ดบัเพลิง  จ านวน 2  เส้น ๆ ละ 
15,000  บาท 
รายละเอียดตามเอกสาร
ภาคภนวกแนบทา้ย  ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป  (ส านกัปลดั) 

0 29,800 0 0 0 % 0 

 
    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์                
      ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านกังาน 0 0 0 0 100 % 16,000  

      
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเคร่ืองพิมพแ์บบ
Multifunctionแบบฉีดหมึก
(inkjet) 

0 0 0 0 100 % 7,900 

 
      จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 0 0 0 0 100 % 2,500  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 29,800 27,500 40,000     26,400  
รวมงบลงทุน 0 29,800 27,500 40,000     26,400  

รวมงานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อคัคีภัย 

255,520 165,530 56,340 170,000     216,400 
 

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 255,520 165,530 56,340 170,000     216,400  
แผนงานการศึกษา                
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนกังาน 2,075 1,497,545 1,682,628 2,014,059 14.28 % 2,301,600  
    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 18,500 127.03 % 42,000  



    เงินวทิยฐานะ 0 0 17,500 20,000 110 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 489,650 1,210,920 1,245,530 1,254,500 3.45 % 1,297,800  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 137,255 86,520 58,690 68,000 -57.12 % 29,160  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 628,980 2,794,985 3,004,348 3,375,059     3,712,560  
รวมงบบุคลากร 628,980 2,794,985 3,004,348 3,375,059     3,712,560  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

230,000 220,000 301,650 301,650 -0.56 % 299,950 

 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0 0 0 5,000 0 % 5,000 
 

    ค่าเช่าบา้น 0 0 0 36,000 0 % 36,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 31,300 23,800 67,000 -40.3 % 40,000  

รวมค่าตอบแทน 230,000 251,300 325,450 409,650     380,950  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 32,500 61,000 118,731 160,000 -100 % 0  

      
ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 

0 0 0 0 100 % 2,000 
 

      ค่าจา้งเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 1,000  

      
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

0 0 0 0 100 % 140,000 
 

      ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 0 0 0 0 100 % 5,000  

      
ค่ารับวารสาร จดัท าวารสารหรือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ 

0 0 0 0 100 % 2,000 
 

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 



      ค่าใชจ่้ายการบริหารการศึกษา 0 548,760 0 0 0 % 0  
      ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 305,000 401,800 -100 % 0  

      

ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา
(สนบัสนุนค่าจดัการเรียนการ
สอนของศูนยพ์ฒัฯาเด็กเล็ก ราย
หวั) 

0 0 115,600 117,300 -100 % 0 

 
      ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานวนัเด็ก 0 68,254 69,069 100,000 0 % 100,000  

      
ค่าใชจ่้ายโครงการจดัแสดง
ผลงานของเด็ก 

0 2,942 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการจดัแสดง
ผลงานของเด็ก (ปัจฉิมนิเทศ) 

0 0 0 20,000 -100 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการ 

0 17,980 19,010 70,000 0 % 70,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัร 

11,404 0 0 0 0 % 0 
 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000  
      โครงการจดังานวนัเด็ก 67,454 0 0 0 0 % 0  

      
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา 

829,600 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอน"รายหวั") 

0 0 0 0 100 % 129,200 

 

      

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจา้งเหมา
ประกอบอาหารกลางวนั ใน 
ศพด.) 

0 0 0 0 100 % 421,400 

 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 900 0 5,400 20,000 -100 % 0  

รวมค่าใช้สอย 941,858 698,936 632,810 889,100     890,600  



  ค่าวสัดุ                
    วสัดุส านกังาน 33,715 13,480 43,411 50,000 0 % 50,000  
    วสัดุงานบา้นงานครัว 40,000 39,989 24,000 40,000 0 % 40,000  
    ค่าอาหารเสริม (นม) 1,412,589.16 1,331,871.12 1,268,841.92 1,356,160 -5.67 % 1,279,200  
    วสัดุก่อสร้าง 0 0 0 3,500 -100 % 0  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 29,070 19,800 12,860 30,000 0 % 30,000  
    วสัดุการศึกษา 0 283,900 0 0 0 % 0  

รวมค่าวสัดุ 1,515,374.16 1,689,040.12 1,349,112.92 1,479,660     1,399,200  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าไฟฟ้า 17,819.27 13,198.32 7,377.42 25,000 0 % 25,000  
    ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล 10,261.3 24,718.88 7,485.62 18,000 0 % 18,000  

รวมค่าสาธารณูปโภค 28,080.57 37,917.2 14,863.04 43,000     43,000  
รวมงบด าเนินงาน 2,715,312.73 2,677,193.32 2,322,235.96 2,821,410     2,713,750  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์                
      ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านกังาน 0 16,000 0 0 0 % 0  

      
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบฉีดหมึก 
(injet  printer)  4,300 x 5 

21,500 0 0 0 0 % 0 
 

      ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 0 2,800 0 0 0 % 0  
      จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านกังาน 0 0 16,000 16,000 -100 % 0  

      
จดัซ้ือเคร่ืองพิมพช์นิดเลเซอร์
หรือชนิด LED ขาวด า(18หนา้/
นาที) 

0 0 5,200 5,200 -100 % 0 

 

      
จดัซ้ือเคร่ืองพิมพแ์บบ
Multifunction แบบฉีดหมึก
(inkjet) 

0 0 7,900 7,900 -100 % 0 

 



      จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 0 0 2,500 2,500 -100 % 0  
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0 0 20,000 -100 % 0  
      ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงครุภณัฑ ์ 0 0 0 0 100 % 20,000  

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,500 18,800 31,600 51,600     20,000  
  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง                
    อาคารต่าง ๆ                

      
โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

0 0 140,000 200,000 25 % 250,000 
 

      
โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 

199,000 199,900 0 0 0 % 0 
 

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค                

      

ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้น
โนนดินจ่ีลงดินหลวมพร้อมลง
หินคลุกและลงหินคลุกศูนย์
พฒันาเด็กเล็กวดัธาตุ 

0 42,500 0 0 0 % 0 

 
รวมค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 199,000 242,400 140,000 200,000     250,000  

รวมงบลงทุน 220,500 261,200 171,600 251,600     270,000  
  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,376,800 2,303,800 2,229,920 2,462,281 -100 % 0  
      อุดหนุนส่วนราชการ 0 0 0 0 100 % 2,156,000  

รวมเงินอุดหนุน 2,376,800 2,303,800 2,229,920 2,462,281     2,156,000  
รวมงบเงินอุดหนุน 2,376,800 2,303,800 2,229,920 2,462,281     2,156,000  

รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,941,592.73 8,037,178.32 7,728,103.96 8,910,350     8,852,310  
รวมแผนงานการศึกษา 5,941,592.73 8,037,178.32 7,728,103.96 8,910,350     8,852,310  

แผนงานสาธารณสุข                
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข                



  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการ
ขยะ 

0 0 13,150 60,000 0 % 60,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 

0 0 0 0 100 % 40,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและ
ระงบัโรคติดต่อ 

0 0 34,252 60,000 0 % 60,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและ
ระงบัโรคติดต่อ        

0 28,022 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 0 28,022 47,402 120,000     160,000  
  ค่าวสัดุ                
    วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 138,480 123,500 180,000 -22.22 % 140,000  

รวมค่าวสัดุ 0 138,480 123,500 180,000     140,000  
รวมงบด าเนินงาน 0 166,502 170,902 300,000     300,000  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว                
      ค่าจดัซ้ือถงัขยะ 0 170,000 0 0 0 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 170,000 0 0     0  
รวมงบลงทุน 0 170,000 0 0     0  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                

    
เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์ 

0 0 260,000 260,000 -100 % 0 
 



      

เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอน(โครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข) 

0 0 0 0 100 % 260,000 

 
รวมเงินอุดหนุน 0 0 260,000 260,000     260,000  

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 260,000 260,000     260,000  
รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 0 336,502 430,902 560,000     560,000  

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 336,502 430,902 560,000     560,000  
แผนงานสังคมสงเคราะห์                
งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการช่วยเหลือผู ้
ประสพภยัหนาว 

0 68,782 68,385 68,385 46.23 % 100,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมเด็กและ
สตรีฯ(ตา้นความรุนแรง) 

0 10,100 27,430 40,000 -100 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 0 78,882 95,815 108,385     100,000  
รวมงบด าเนินงาน 0 78,882 95,815 108,385     100,000  

รวมงานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 78,882 95,815 108,385     100,000  
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 78,882 95,815 108,385     100,000  

แผนงานเคหะและชุมชน                
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน                
  งบบุคลากร                
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)                
    เงินเดือนพนกังาน 571,755 591,360 626,580 644,520 5.6 % 680,640  



    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000  
    ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง 250,300 136,685 390,404 396,000 27.66 % 505,540  
    เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง 46,000 22,735 64,413 72,000 11.6 % 80,355  

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 910,055 792,780 1,123,397 1,154,520     1,308,535  
รวมงบบุคลากร 910,055 792,780 1,123,397 1,154,520     1,308,535  

  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

130,000 123,600 130,000 130,000 17.03 % 152,140 

 

    
ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

0 0 0 10,000 0 % 10,000 
 

    ค่าเช่าบา้น 26,400 0 27,000 36,000 0 % 36,000  
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,500 2,500 2,500 20,000 0 % 20,000  

รวมค่าตอบแทน 158,900 126,100 159,500 196,000     218,140  
  ค่าใช้สอย                
    รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ 27,756.28 9,000 48,114.79 50,000 -100 % 0  
      ค่าจา้งเหมาบริการ 0 0 0 0 100 % 10,000  

      
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

0 0 0 0 100 % 50,000 
 

      ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ 0 0 0 0 100 % 10,000  

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 

      
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจกัร 

7,708 6,272 22,808 50,000 0 % 50,000 
 

      ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 0 100 % 20,000  
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 2,500 9,870 9,600 20,000 -100 % 0  



รวมค่าใช้สอย 37,964.28 25,142 80,522.79 120,000     140,000  
  ค่าวสัดุ                
    วสัดุส านกังาน 15,255 16,830 19,200 20,000 50 % 30,000  
    วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ 40,274 48,490 19,747 70,000 42.86 % 100,000  
    วสัดุก่อสร้าง 20,372.75 38,220.88 12,609 30,000 66.67 % 50,000  
    วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 400 % 50,000  
    วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 10,000 22,000 50,000 100 % 100,000  
    วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 9,000 0 0 0 % 0  
    วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000  
    วสัดุคอมพิวเตอร์ 7,590 0 4,350 10,000 200 % 30,000  
    วสัดุส ารวจ 4,000 0 0 0 0 % 0  

รวมค่าวสัดุ 87,491.75 122,540.88 77,906 190,000     370,000  
  ค่าสาธารณูปโภค                
    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 8,288.11 7,575.6 7,575.6 8,520 0 % 8,520  

รวมค่าสาธารณูปโภค 8,288.11 7,575.6 7,575.6 8,520     8,520  
รวมงบด าเนินงาน 292,644.14 281,358.48 325,504.39 514,520     736,660  

  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑส์ านกังาน                
      ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังาน 0 0 3,200 3,200 -100 % 0  
      ค่าจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร 0 0 0 0 100 % 7,800  
      จดัซ้ือโตะ๊ท างานและเกา้อ้ี   9,000 0 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง                
      จดัซ้ือรถกระเชา้ 2,281,600 0 0 0 0 % 0  
    ครุภณัฑก์ารเกษตร                
      ค่าจดัซ้ือรถตกัหนา้ขดุหลงั 0 0 0 0 100 % 3,300,000  
    ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ                



      ค่าจดัซ้ือหอกระจายข่าว 0 0 0 0 100 % 30,000  
    ครุภณัฑส์ ารวจ                

      
จดัซ้ือลอ้วดัระยะทางแบบ
ดิจิตอล 

15,000 0 0 0 0 % 0 
 

    ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์                
      ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านกังาน 0 0 16,000 16,000 -100 % 0  

      
ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ ์
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) 

0 0 7,700 7,700 -100 % 0 

 
      ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ 0 0 2,800 2,800 -100 % 0  
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 0 0 11,529.46 20,000 -100 % 0  

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรัปรุง
ครุภณัฑ์ 

0 0 0 0 100 % 20,000 
 

รวมค่าครุภัณฑ์ 2,305,600 0 41,229.46 49,700     3,357,800  
  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง                
    อาคารต่าง ๆ                

      
โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีท าการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล 

0 0 0 0 100 % 222,000 
 

      
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 
ศพด.วดัธาตุเดิม 

0 0 0 0 100 % 250,000 
 

รวมค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 0     472,000  
รวมงบลงทุน 2,305,600 0 41,229.46 49,700     3,829,800  

  งบเงินอุดหนุน                
  เงินอุดหนุน                
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ 1,619,250.21 1,466,105.75 369,234.53 394,300 -100 % 0  

      
อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
อ าเภอภูเขียว 

0 0 0 0 100 % 123,713 
 



      
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ าเภอภูเขียว 

0 0 0 0 100 % 524,880 
 

รวมเงินอุดหนุน 1,619,250.21 1,466,105.75 369,234.53 394,300     648,593  
รวมงบเงินอุดหนุน 1,619,250.21 1,466,105.75 369,234.53 394,300     648,593  

รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,127,549.35 2,540,244.23 1,859,365.38 2,113,040     6,523,588  
งานไฟฟ้าถนน                
  งบลงทุน                
  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง                
    อาคารต่าง ๆ                

      
โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค ์หมู่ท่ี 1 

131,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค ์หมู่ท่ี 11 

109,500 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค ์หมู่ท่ี 4 

228,500 0 0 0 0 % 0 
 

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค                

      
 
โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค ์บา้นโอโล หมู่ 11 

152,000 0 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 
9  

0 0 121,000 129,100 -100 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ท่ี 9 

95,500 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 

0 0 297,800 315,600 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บา้นหนองแวง  ม. 9 

0 0 111,000 111,800 -100 % 0 
 



      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3   

0 0 57,000 57,600 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นโนนดินจ่ี หมู่ท่ี 5   

0 0 308,800 329,100 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนองตาไก ้ หมู่
ท่ี 6  

0 0 293,800 313,800 -100 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนองแวง หมู่ 9    

0 0 29,100 29,500 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นหนองแวง หมู่ท่ี 
9   

0 0 79,000 80,300 -100 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 12 

0 70,500 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 

0 135,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 3 

0 190,500 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี 12 

0 196,500 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี 9 

0 310,500 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
(ล าหว้ยกุดเชือก)  บา้นโอโล หมู่
ท่ี 10 

0 141,500 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการก่อสร้างบ่อพกัน ้า คสล. 
พร้อมวางท่อระบายน ้า คสล. หมู่
ท่ี 7 

0 605,000 0 0 0 % 0 

 



      
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  
หมู่ท่ี 10 

121,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า
ตวั U บา้นหนองแวง  หมู่ท่ี8 

0 0 109,000 109,300 -100 % 0 
 

      
โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต  
หมู่ท่ี 2 

69,000 0 0 0 0 % 0 
 

      โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 0 143,500 0 0 0 % 0  

      
โครงการขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 5 

0 109,000 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล    หมู่
ท่ี 9 

118,856 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล  หมู่ท่ี 
8 

119,171 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการขดุลอกล าหว้ยร่องคูณ 
บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 2 

245,274.03 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการขดุลอกล าหว้ยเสือก๊อก  
บา้นหว้ยพลวง หมู่ท่ี 7 

304,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการขดุลอกล าหว้ยหวา้  
บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 

47,125.6 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหมู่ท่ี  1   

0 298,500 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ
ลงหินคลุกเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร  
บา้นหว้ยพลวง  หมู่ท่ี 7   

0 0 305,500 308,900 -100 % 0 

 

      
โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกและถมดินถนนเขา้สู่พื้นท่ี
การเกษตร บา้นโอโล หมู่ท่ี 10 

0 0 312,500 314,200 -100 % 0 

 

      
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3   

0 0 254,000 255,200 -100 % 0 
 



      
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นนกเขาทอง หมู่ท่ี 
4 

0 0 328,000 346,000 -100 % 0 

 

      
โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสัมพนัธ์    

0 139,700 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดย
ลงแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 

122,000 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย
การลงหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย
ใหเ้รียบร้อย บา้นโอโล หมู่ท่ี 11   

0 0 260,000 262,800 -100 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงผวิถนน
คอนกรีตโดยการปูแอสฟัลติกคอ
นกรีต หมู่ท่ี 8 

0 482,500 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงผวิถนน
คอนกรีตโดยการปูแอสฟัลติกคอ
นกรีตหมู่ท่ี 5 

0 179,500 0 0 0 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงผวิถนน
คอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนก
รีต บา้นโอโล หมู่ท่ี 1  

0 0 0 97,926 -100 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงผวิถนน
คอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนก
รีต บา้นโอโล หมู่ท่ี 1   

0 0 215,000 249,074 -100 % 0 

 

      
โครงการปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงคอ์งคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโอโล 

0 0 403,000 404,100 -100 % 0 

 

      
โครงการฝังท่อระบายน ้าภายใน
ต าบล 

0 30,200 8,400 150,000 -100 % 0 
 

      
โครงการฝังท่อระบายน ้าภายใน
ต าบล 

75,000 0 0 0 0 % 0 
 



      
โครงการลอกรางระบายน ้า บา้น
โอโล หมู่ท่ี 1,11 

0 0 29,000 29,800 -100 % 0 
 

      
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโอโล ม.11 

0 318,500 0 0 0 % 0 
 

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

              
 

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงบ่อ
ขยะ 

0 0 15,400 150,000 -100 % 0 
 

      
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงบ่อ
ขยะ 

7,900 0 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจา้งเหมาซ่อมแซมถนน 0 308,900 410,957 500,000 -100 % 0  

      
โครงการจา้งเหมาซ่อมแซม
ปรับปรุงถนน 

266,600 0 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการซ่อมแซมปรับปรุง
ระบายน ้า 

0 59,300 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงราง
ระบายน ้า 

0 0 36,500 50,000 -100 % 0 
 

      โครงการปรับปรุงบ่อขยะ  0 139,000 0 0 0 % 0  

      
ซ่อมแซมสะพานขา้มคลองไผ ่
บา้นคา้ว หมู่ท่ี13 

0 13,700 0 0 0 % 0 
 

      
ซ่อมสร้างผวิทางแอสฟัลติกคอ
นกรีต ถนนสายโนนดินจ่ี-หนอง
งูเหลือม 

0 350,000 0 0 0 % 0 

 
รวมค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 2,212,426.63 4,221,800 3,984,757 4,594,100     0  

รวมงบลงทุน 2,212,426.63 4,221,800 3,984,757 4,594,100     0  
รวมงานไฟฟ้าถนน 2,212,426.63 4,221,800 3,984,757 4,594,100     0  

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 7,339,975.98 6,762,044.23 5,844,122.38 6,707,140     6,523,588  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                



งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการมหกรรมของดี
อ าเภอภูเขียว 

0 0 0 0 100 % 100,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการ
ขบัเคล่ือนตามหลกัของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

0 0 94,730 100,000 0 % 100,000 

 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและ
พฒันาศกัยภาพบทบาทสตรี 

0 19,950 0 0 100 % 30,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมตา้นยา
เสพติด 

0 0 62,105 100,000 0 % 100,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมยาเสพ
ติด 

0 95,520 0 0 0 % 0 
 

      
โครงการฝึกอบรมสัมนาและ
ศึกษาดูงาน 

0 285,370 0 0 0 % 0 
 

      
ฝึกอบรมใหค้วามรู้การจดัท า
ดอกไมจ้นัทน์ 

0 70,000 0 0 0 % 0 
 

รวมค่าใช้สอย 0 470,840 156,835 200,000     330,000  
รวมงบด าเนินงาน 0 470,840 156,835 200,000     330,000  

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

0 470,840 156,835 200,000     330,000 
 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 470,840 156,835 200,000     330,000  
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ                
งานกฬีาและนันทนาการ                



  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 

      
โครงการจดัการแข่งขนักีฬา
ประชาชนทัว่ไป (โอโลเกมส์) 

277,363 284,434 251,000 291,000 16.84 % 340,000 
 

      
โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการ
แข่งขนัฯ 

113,660 0 143,544 150,000 -20 % 120,000 
 

รวมค่าใช้สอย 391,023 284,434 394,544 441,000     460,000  
รวมงบด าเนินงาน 391,023 284,434 394,544 441,000     460,000  

รวมงานกฬีาและนันทนาการ 391,023 284,434 394,544 441,000     460,000  
งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าใช้สอย                

    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 

      
โครงการจดักิจกรรมประเพณี
เขา้พรรษา 

0 1,200 0 0 0 % 0 
 

      โครงการจดักิจกรรมวนัผูสู้งอาย ุ 0 41,000 0 0 0 % 0  
      โครงการจดังานลอยกระทง 166,495.25 0 169,700 170,000 35.29 % 230,000  

      
โครงการสืบสานจารีตประเพณี
และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

0 40,000 34,960 40,000 0 % 40,000 
 

รวมค่าใช้สอย 166,495.25 82,200 204,660 210,000     270,000  
รวมงบด าเนินงาน 166,495.25 82,200 204,660 210,000     270,000  

รวมงานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 166,495.25 82,200 204,660 210,000     270,000  



รวมแผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 

557,518.25 366,634 599,204 651,000     730,000 
 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                
งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

              
 

  งบลงทุน                
  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง                

    
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

              
 

      ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมถนน 0 0 0 0 100 % 300,000  

      
โครงการจา้งเหมาซ่อมแซม
ปรับปรุงรางระบายน ้า 

0 0 0 0 100 % 100,000 
 

      
โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุง
บ่อขยะ 

0 0 0 0 100 % 58,400 
 

      
โครงการฝังท่อระบายน ้าภายใน
ต าบล 

0 0 0 0 100 % 131,600 
 

รวมค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 0     590,000  
รวมงบลงทุน 0 0 0 0     590,000  

รวมงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

0 0 0 0     590,000 
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน                
  งบลงทุน                
  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค                

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 สาย
บา้นนางทองใบ 

0 0 0 0 100 % 36,000 

 



      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 สาย
สามแยกร่องแดง-นานางสมใจ 

0 0 0 0 100 % 225,000 

 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3 

0 0 0 0 100 % 153,000 
 

      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นโนนดินจ่ี หมู่ท่ี 
12 สายโปร่งงาม-ทางเขา้วดัจอม
ธรรม 

0 0 0 0 100 % 477,000 

 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 2 

0 0 0 0 100 % 250,000 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นห้วยพลวง หมู่ท่ี 
7 

0 0 0 0 100 % 250,000 

 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นโอโล  หมู่ท่ี 1 

0 0 0 0 100 % 23,000 
 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นโอโล หมู่ท่ี 1 

0 0 0 0 100 % 139,000 
 

      
โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกฯ บา้นโอโล หมู่ท่ี 11 

0 0 0 0 100 % 95,000 
 

      
โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน
คลุกฯ บา้นโอโล หมู่ท่ี 11 

0 0 0 0 100 % 157,000 
 

      
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นโอโล หมู่ท่ี 1 

0 0 0 0 100 % 67,000 
 

      

โครงการปรับปรุงผวิถนน
คอนกรีตโดยการปูทบัดว้ยแอส
ฟัลติกคอนกรีต บา้นหนองแวง 
หมู่ท่ี9 สาายแยกถนนลาดยาง-
หนา้วดัชีลอง 

0 0 0 0 100 % 380,000 

 



      

โครงการปรับปรุงผวิถนน
คอนกรีตโดยการปูทบัดว้ยแอส
ฟัลติกคอนกรีต บา้นโอโล หมู่
ท่ี10 สาายแยกวดั-หนา้บา้น
ผูใ้หญ่บรรทม 

0 0 0 0 100 % 323,000 

 
รวมค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 0 0 0 0     2,575,000  

รวมงบลงทุน 0 0 0 0     2,575,000  
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 0 0     2,575,000  

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0 0     3,165,000  
แผนงานการเกษตร                
งานส่งเสริมการเกษตร                
  งบลงทุน                
  ค่าครุภัณฑ์                
    ครุภณัฑก์ารเกษตร                
      ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพน่หมอกควนั 0 0 0 59,000 -100 % 0  

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 59,000     0  
รวมงบลงทุน 0 0 0 59,000     0  

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 59,000     0  
งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้                
  งบด าเนินงาน                
  ค่าตอบแทน                

    
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 

0 0 0 0 100 % 40,000 

 
รวมค่าตอบแทน 0 0 0 0     40,000  

  ค่าใช้สอย                



    
รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติั
ราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆ 

              

 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการ รักน ้า รักป่า 
รักษาแผน่ดิน 

0 0 0 0 100 % 30,000 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการ รักป่า รักน ้า 
รักษาแผน่ดิน 

0 10,280 0 0 0 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการ รักป่า รักน ้า 
รักษาแผน่ดิน  

0 0 11,700 30,000 -100 % 0 
 

      
ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนั ดูแล
รักษาป่า 

0 38,025 0 40,000 -100 % 0 
 

      

ค่าใชจ่้ายโครงการเฝ้าระวงัและ
ป้องกนัการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม(้ภู
ตะเภาและภูหยวก) 

0 0 0 0 100 % 20,000 

 
รวมค่าใช้สอย 0 48,305 11,700 70,000     50,000  

รวมงบด าเนินงาน 0 48,305 11,700 70,000     90,000  
  งบลงทุน                
  ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง                
    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค                

      
โครงการขดุลอกคลองส่งน ้าเขา้สู่
พื้นท่ีการเกษตร 

0 14,000 0 0 0 % 0 
 

      โครงการขดุลอกล าหว้ยหวา้ 0 11,000 0 0 0 % 0  
รวมค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง 0 25,000 0 0     0  

รวมงบลงทุน 0 25,000 0 0     0  
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ 0 73,305 11,700 70,000     90,000  

รวมแผนงานการเกษตร 0 73,305 11,700 129,000     90,000  
แผนงานงบกลาง                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกลาง                
  งบกลาง                
  งบกลาง                
    เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 148,180 172,609 196,279 206,000 -100 % 0  
    เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 0 11,404,300 11,770,200 12,610,800 13.78 % 14,348,400  
    เบ้ียยงัชีพคนพิการ 0 3,873,600 3,911,200 4,320,000 0 % 4,320,000  
    เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 109,500 117,000 114,500 120,000 0 % 120,000  
    ส ารองจ่าย 139,803 155,200 141,210 300,000 -50 % 150,000  
    รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั 150,000 150,000 150,000 150,000 -100 % 0  
      เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 0 0 0 0 100 % 216,840  

      
เงินสมทบกองทุนหลกัประกนั
สุขภาพ 

0 0 0 0 100 % 150,000 
 

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) 

172,600 185,386 205,420 205,420 1.01 % 207,500 
 

รวมงบกลาง 720,083 16,058,095 16,488,809 17,912,220     19,512,740  
รวมงบกลาง 720,083 16,058,095 16,488,809 17,912,220     19,512,740  
รวมงบกลาง 720,083 16,058,095 16,488,809 17,912,220     19,512,740  

รวมแผนงานงบกลาง 720,083 16,058,095 16,488,809 17,912,220     19,512,740  
รวมทุกแผนงาน 26,677,061.5 44,626,792.69 45,183,000.12 50,500,000     53,630,000  
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รายงานรายละเอยีดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล  
อ าเภอ ภูเขียว   จงัหวดัชยัภูมิ  

                            

           ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งส้ิน 53,630,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเกบ็เอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป แยกเป็น    

แผนงานบริหารงานทัว่ไป   

 งานบริหารทั่วไป รวม 10,822,082 บาท   

  งบบุคลากร รวม 7,787,976 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,963,160 บาท   

   เงินเดือนนายก/รองนายก จ านวน 532,080 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 21,120 บาท รวม12เดือน253,440 บาท และ รองนายก อบต.
จ านวน 2 คนเดือนละ 23,220 บาท รวม 12 เดือน278,640 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย
ค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบั
ท่ี 2)พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

   เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกเดือนละ 1,900 บาท12เดือน22,800 บาท/รอง
นายก อบต. จ านวน 2 คน เดือนละ 950 บาท/คนรวม12 เดือน22,800 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วนัท่ี26 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  



   เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 45,600 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเดือนละ 1,900 บาท12เดือน22,800 บาท/รอง
นายก อบต. จ านวน 2 คน เดือนละ 950 บาท/คนรวม12 เดือน22,800 บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2557  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

   เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 90,720 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนใหก้บัเลขานุการนายกอบต.เดือนละ 7,560 บาทรวม 12 เดือน
90,720 บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รอง
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  และเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี 2)
พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

   เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 2,249,160 บาท   

      

  

1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.เดือนละ 11,610 บาทรวม 12 เดือน 39,320บาท 
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จ านวน 1 คนเดือนละ 9,500 บาท รวม 12 เดือน114,000 บาท 
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.จ านวน 1 คน เดือนละ 7,560 บาท รวม 12 เดือน 90,720 บาท 
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. จ านวน 21 คนๆละ 7,560 บาท/เดือน   
รวม 12 เดือน 1,905,120บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าตอบแทนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการ
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 4,824,816 บาท   

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 2,627,640 บาท   



      

  

1. ปลดั อบต. จ านวน 1 อตัราเดือนละ 39,880 บาท  รวม 12 เดือน 478,560  บาท 
2. หวัหนา้ส านกัปลดั จ านวน 1 อตัราเดือนละ 28,030บาท รวม 12 เดือน 336,360  บาท 
3. นกัทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อตัราเดือนละ 30,790บาท รวม 12 เดือน 369,480  บาท 
4. นกัพฒันาชุมชน จ านวน 1 อตัราเดือนละ 26,460บาท รวม 12 เดือน 317,520  บาท 
5. นกัวเิคราะห์ ฯ  จ านวน 1 อตัราเดือนละ 28,560บาท รวม 12 เดือน 342,720  บาท 
6. นกัจดัการงานทัว่ไป จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 26,080 บาท รวม 12 เดือน 312,960  บาท 
7. เจา้พนกังานธุรการ จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 19,200 บาท รวม 12 เดือน 230,400  บาท 
8. เจา้พนกังานป้องกนัฯ จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 19,970บาท รวม 12 เดือน 239,640  บาท ตามหนงัสือ
ส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางภาระ
ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ส านกัปลดั) 

      

  

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนกังาน จ านวน 15,120 บาท   

      

  

เงินเพิ่มพิเศษส าหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.) ต าแหน่งเจา้พนกังานป้องกนัฯ เดือนละ 1,260 บาท รวม 12 เดือน
15,120 บาทตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหข้า้ราชการหรือพนกังาน
ส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลงวนัท่ี 22 เมษายน 2547 และหนงัสือจงัหวดั
ชยัภูมิ  ท่ี ชย 0023.2/ 5369  ลงวนัท่ี 4  พฤษภาคม  2559 เร่ือง ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล
จงัหวดัชยัภูมิ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท   

      

  

1. เงินประจ าต าแหน่งปลดั อบต. ระดบั 8 เดือนละ 7,000 บาทรวม 12เดือน 84,000 บาท 
2. ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากบัเงินประจ าต าแหน่งระดบั 8 เดือนละ7,000 บาท รวม 12 เดือน 84,000 บาท 
3. เงินประจ าต าแหน่งนกับริหารงานทัว่ไป เดือนละ 3,500 บาทรวม 12เดือน 42,000 บาท 
ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบลจงัหวดัชยัภูมิ  เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  (แกไ้ขเพิ่มเติม  ฉบบั
ท่ี 43) พ.ศ. 2559  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  4  พฤษภาคม  พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกัปลดั) 

      

  

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,747,716 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งทัว่ไปและพนกังานจา้งตามภารกิจของส านกัปลดัดงัน้ี 
1. ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ จ านวน 1อตัรา เดือนละ 12,420 บาท รวม 12 เดือน 149,040 บาท 
2. คนงานประจ ารถขยะ จ านวน3อตัรา เดือนละ 12,495 บาท/อตัรา และ   
คนงานทัว่ไปจ านวน 1 อตัรา  เดือนละ 9,000 บาท รวม 12 เดือน 557,820 บาท 
3. พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 11,901 บาท  รวม 12 เดือน 142,812 บาท 

      

  



4. พนกังานขบัรถบรรทุกน ้า จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 12,495 บาท  รวม 12 เดือน149,940 บาท 
5. พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ    จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 13,285 บาท รวม 12 เดือน159,420 บาท 
6. นกัการภารโรง  จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 13,057 บาทรวม 12 เดือน 156,684 บาท 
7. แม่บา้น  จ านวน 1 อตัรา เดือนละ 9,000 บาท  รวม 12เดือน 108,000 บาท 
8. คนงานทัว่ไป  จ านวน 3 อตัรา เดือนละ 9,000 บาท/อตัรา รวม 12เดือน  324,000 บาท ตามหนงัสือ
ส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางภาระ
ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ส านกัปลดั) 

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 224,340 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้งทัว่ไปและพนกังานจา้งตามภารกิจ ของส านกัปลดั ดงัน้ี 
1. ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ  1 อตัรา เดือนละ 1,785 บาท รวม 12 เดือน 21,420 บาท 
2. คนงานประจ ารถขยะ 3อตัรา เดือนละ 1,785 บาท และ 1อตัรา เดือนละ
1,000 บาท รวม 12 เดือน 76,260 บาท 
3. พนกังานขบัรถยนตส่์วนกลาง 1 อตัรา เดือนละ 2,000บาทรวม 12 เดือน 24,000 บาท 
4. พนกังานขบัรถบรรทุกน ้า 1 อตัรา เดือนละ 1,715บาทรวม 12 เดือน 20,580 บาท 
5. พนกังานขบัรถบรรทุกขยะ 1 อตัรา เดือนละ 645บาทรวม 12 เดือน 7,740 บาท 
6. นกัการภารโรง1 อตัรา เดือนละ 1,195บาทรวม 12 เดือน 14,340 บาท 
7. แม่บา้น 1 อตัรา เดือนละ 1,000 บาทรวม 12 เดือน 12,000 บาท 
8. คนงานทัว่ไป 3 อตัรา เดือนละ 1,000 บาท รวม 12 เดือน 36,000 บาท ตามระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 1.
หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
(ส านกัปลดั) 

      

  

  งบด าเนินงาน รวม 2,815,606 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 604,613 บาท   

   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 414,613 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลและ 
พนกังานจา้งเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวลัประจ าปี)จ านวน 364,613 บาท, ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนั
เป็นประโยชน์แก่ อบต 50,000บาท. ฯลฯ  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนงัส่ือสั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน

      

  



ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
2)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2557 เร่ือง การ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
อนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3072  ลงวนัท่ี  29  กนัยายน  2557  เร่ือง  แนว
ทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 380 ลง
วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2558 เร่ือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวธีิการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงิน
รางวลัประจ าปีส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2558 
5) หนงัสือส านกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว 27 ลง
วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปี ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ส านกั
ปลดั)  

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 20,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งของ
อบต.ตามระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409 ลง
วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เร่ือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  (ส านกั
ปลดั) 

      

  

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 120,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบา้นพกัใหก้บัพนกังานส่วนต าบลตามระเบียบและหนงัส่ือสั่งการ  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548  

      
  



2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  (ส านกัปลดั) 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 50,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหก้บัพนกังานส่วนต าบลตามระเบียบและหนงัส่ือสั่งการ  ดงัน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตรของพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549   
3) หนงัสือกรมบญัชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค. 0422.3/ว 257 ลงวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 เร่ือง ประเภทและ
อตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 1013  ลงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559  เร่ือง การเบิกเงิน
สวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาบุตร  
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0809.3/ว 4522 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภทและอตัรา
เงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  (ส านกัปลดั) 

      

  

   ค่าใช้สอย รวม 1,335,593 บาท   

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ         

    รายจ่ายค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 20,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงท่ีไดม้าซ่ึงบริการใดๆเช่น ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์    หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว 7120  ลงวนัท่ี  1 ธนัวาคม 2559  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

    รายจ่ายค่าจา้งเหมาคนงาน จ านวน 180,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงท่ีไดม้าซ่ึงบริการใดๆเช่น 1.ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความปลอดภยั 2.ค่าจา้งเหมาบริการ
ท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ เดือนละ 7,500 บาท/คน รวม 12 เดือน 90,000 บาท/คน รวม
จ านวน180,000 บาท หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี มท 0808.2/ว 7120  ลง
วนัท่ี  1 ธนัวาคม 2559  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

    รายจ่ายค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 48,000 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงท่ีไดม้าซ่ึงบริการใดๆเช่น ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  หนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท 0808.2/ว 7120  ลงวนัท่ี  1 ธนัวาคม 2559  เร่ือง  หลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงิน
ค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

    รายจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 150,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิงท่ีไดม้าซ่ึงบริการใดๆเช่นค่าค่าค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆของผูบ้ริหาร,
สมาชิกฯ,พนกังาน,พนกังานจา้ง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการ
เขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ.2557 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

   รายจ่ายเก่ียวกบัการรับรองและพิธีการ จ านวน 20,000 บาท   

      

  

(1)  ค่ารับรองในการตอ้นรับบุคคลหรือคณะบุคคล 
(2) ค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาทอ้งถ่ินหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตามหนงัสือสั่ง
การดงัน้ี 
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0808.4/ว 2381  ลงวนัท่ี  28 กรกฎาคม  2548 เร่ือง  การตั้ง
งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเล้ียงรับรองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ (ส านกัปลดั) 

      

  

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จ านวน 80,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร,ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ ตามระเบียบ และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี  1)  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายไดแ้ผนพฒันาส่ีปี
(2561-2564)หนา้86ล าดบัท่ี16  

      

  

    ค่าใชจ่้ายโครงการอมรมสัมมนาเพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังาน จ านวน 80,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาเพิ่มศกัยภาพในการท างานของคณะผูบ้ริหาร   
สมาชิกสภา อบต. พนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้ง เช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร,ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ
ฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  แผนพฒันาส่ีปี(2561-
2564)หนา้96ล าดบัท่ี5  

      

  

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร จ านวน 137,593 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ฯลฯ ส าหรับ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต. พนกังานส่วนต าบล พนกังานจา้ง ฯลฯ ตามหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2559 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการของเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน (ฉบบั
ท่ี 3) พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  (ส านกัปลดั) 

      

  

    ค่าใชจ่้ายเพื่อการเลือกตั้ง จ านวน 480,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร,ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้ง
เหมาบริการ ฯลฯ ตามหนงัสือ ด่วนม่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว3028 ลว.6 มิ.ย. 61 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางในการ
จดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ อปท. ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 140,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของส านกังานปลดัเพื่อใหส้า
มารภใชง้านตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกัปลดั) 

      
  

   ค่าวสัดุ รวม 550,000 บาท   

   วสัดุส านกังาน จ านวน 90,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ  ส่ิงของต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา   
ดินสอ  ธงชาติ  หมึก  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกัปลดั)  

      
  

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 50,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว เช่นถงัน ้า ไมก้วาด น ้ายาเช็ดกระจกน ้ายาถูพื้นน ้ายาลา้ง
หอ้งน ้า ถงัขยะฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกัปลดั) 

      
  

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 80,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่งเช่นแบตเตอร่ียางใน 
ยางนอกแม่แรงล็อคเกียร์ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  (ส านกัปลดั) 

      
  

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 220,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เช่นน ้ามนัเบนซิน น ้ามนัดีเซลน ้ามนัเคร่ืองน ้ามนั
เบรก ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกัปลดั) 

      
  

   วสัดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุการเกษตร  เช่น  ค่าจดัซ้ือ จอบ พลัว่ มีด ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกัปลดั) 

      
  

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 40,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่    ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกัปลดั)         

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผน่จานบนัทึกขอ้มูล 
ตลบัผงหมึก ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกัปลดั) 

      
  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,400 บาท   

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 253,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของท่ีท าการอบต.ตั้งจ่ายจากเงินรายได(้ส านกัปลดั)         

   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 35,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปาของท่ีท าการอบต.ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
(ส านกัปลดั) 

      
  

   ค่าบริการโทรศพัท ์ จ านวน 8,400 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัโทรศพัทเ์ช่นค่าบริการขอเลขหมายโทรศพัท ์  ค่าติดตั้ง  ค่าด าเนินการ
อ่ืนๆ ค่าโทรศพัทป์ระจ าของท่ีท าการ  
อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ (ส านกัปลดั) 

      

  

   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 2,000 บาท   

      

  

ส าหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณียบตัรและค่าฝากส่งไปรษณียภณัฑแ์ละอ่ืน ๆ 
ท่ีใชใ้นการติดต่อราชการของส านกังานปลดัตลอดจนเป็นค่าฝากส่งเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของ อบต. 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 27,000 บาท   

      

  

1. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต   จ านวน   10,000  บาท 
2. ค่าปรับปรุงเวป็ไซต ์ดูแลระบบและเช่าโดเมน    จ านวน  17,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเวป็ไซต ์ดูแลระบบและเช่าโดเมน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      

  

  งบลงทุน รวม 168,500 บาท   

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 168,500 บาท   



   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์         

    ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านกังาน จ านวน 16,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์ส านกังาน ราคา 16,000 บาท มีคุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu)   ไม่นอ้ยกวา่สองแกนหลกั (2 core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.5 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลกั (RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล  (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ มีขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ
ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD – RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Basse – T หรือดีกวา่ จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
-มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 19 น้ิว จ านวน 1 (เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561)
แผนพฒันาส่ีปี(2561-2564)เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 หนา้13ล าดบัท่ี6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    

      

  

    ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 2,500 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800VA ราคา 2,500 บาท  
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
-มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่  800  VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่  15  นาที 
(เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561)แผนพฒันาส่ีปี(2561-
2564)เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 หนา้13ล าดบัท่ี6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    

      

  

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์         

    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ จ านวน 150,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป   (ส านกัปลดั) 

      
  

  งบรายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท   

   รายจ่ายอ่ืน รวม 25,000 บาท   



   รายจ่ายอ่ืน         

    ค่าจา้งสถานศึกษาส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ จ านวน 25,000 บาท   

      

  

ค่าจา้งสถานศึกษาส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ จ านวน 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
สถานศึกษาส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการของ อบต.โอโล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้(ส านกัปลดั) 

      
  

  งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท   

   เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท   

   เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน         

    เงินอุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 25,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  อบต.บา้นเพชร  อ าเภอภูเขียว  จงัหวดัชยัภูมิ  ในการด าเนินงานตามโครงการ
ศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน อปท. ปี2562  ตามระเบียบ  และหนงัส่ือสั่งการ  ดงัน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616  ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559(ส านกัปลดั ) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

 งานบริหารงานคลงั รวม 2,727,880 บาท   

  งบบุคลากร รวม 1,893,600 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,893,600 บาท   

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 1,192,560 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล สังกดั กองคลงั   ประกอบดว้ย   
1.นกับริหารงานการคลงั(ตน้)เดือนละ35,770 บาท12เดือน429,240บาท  
2.นกัวชิาการเงินและบญัชีช านาญการ เดือนละ25,970 บาท 12 เดือน 311,640 บาท 
3.เจา้พนกังานพสัดุช านาญงาน เดือนละ19,580  12 เดือน 234,960 บาท  
4.เจา้พนกังานจดัเก็บรายไดช้ านาญงาน เดือนละ18,060 บาท 12เดือน 216,720 บาท  
ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี   
1. หนงัสือส านงัาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคล ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง

      

  



วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้     

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจ า ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั เดือน
ละ 3,500 บาท 12 เดือน 42,000 บาท ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือส านงัาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคล ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

   ค่าจา้งลูกจา้งประจ า จ านวน 207,240 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งประจ า สังกดั กองคลงั  
1.เจา้พนกังานการเงินและบญัชี เดือนละ17,270บาท12 เดือน 207,240 บาท ตามระเบียบ กฎหมายและ
หนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือส านงัาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคล ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 391,800 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจและทัว่ไป ประกอบดว้ยดงัน้ี 
1.ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ เดือนละ11,960 บาท12เดือน 143,520บาท  
2.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ เดือนละ 11,690บาท 12เดือน 140,280 บาท  
3.คนงานทัว่ไป เดือนละ 9,000 บาท12เดือน 108,000 บาท ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ1.หนงัสือ
ส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางภาระ
ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

      

  

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 60,000 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้งทัว่ไปและตามภารกิจ  ประกอบดว้ยดงัต่อไปน้ี 
1.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ เดือนละ2,000บาท 12เดือน 24,000 บาท  
2.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพสัดุ เดือนละ2,000 บาท12เดือน 24,000 บาท  
3.คนงานทัว่ไป เดือนละ1,000 บาท 12เดือน 12,000 บาท ระเบียบ/หนงัสือสั่งการ 1.หนงัสือ
ส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางภาระ
ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

  งบด าเนินงาน รวม 775,980 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 315,700 บาท   

   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 149,300 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวลัประจ าปี)ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี     
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบล ฯ ตามระเบียบ กฎหมาย
และหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าตองแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559   
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว 4562 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

      

  

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 108,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานส่วนต าบล ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. ระเบียบกระทรงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2559 

      

  



2.หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลง
วนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
     

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 48,400 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. ระเบียบกระทรงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 3)พ.ศ. 2549 
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภท
และอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

   ค่าใช้สอย รวม 328,000 บาท   

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ         

    ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 15,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ งานการเงิน, พสัดุ, 
 จดัเก็บรายได ้และงานอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      
  

    ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการต่าง ๆ ของกองคลงั หนงัสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท0808.2/ว7120ลง
วนัท่ี 1ธนัวาคม 2559 เร่ืองหลกัเกณฑก์ารเบิกจ่ายเงินค่าจา้งเหมาบริการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 100,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ของ ผูอ้  านวยการกองคลงั นกัวชิาการเงินและบญัชี เจา้
พนกังานพสัดุ  เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้เจา้พนกังานการเงินและบญัชี ผูช่้วยพนกังานธุรการ ผูช่้วย
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ และคนงานทัว่ไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

    ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ จ านวน 5,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส่ิง ท่ีไดม้าซ่ึงบริการใดๆ  เช่น ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ งานการเงิน, พสัดุ, จดัเก็บ
รายได ้และงานอ่ืนๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   

      
  

    ค่ารับวารสาร จดัท าวารสารหรือส่ิงพิมพต่์างๆ จ านวน 5,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร จดัท าวารสารหรือส่ิงพิมพต่์างๆ งานการเงิน, พสัดุ, 
จดัเก็บรายไดแ้ละงานอ่ืนๆ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

      
  



   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    ค่าใชจ่้ายโครงการจดัท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น จ านวน 108,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานในการจดัท าโครงการแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น เดือนละ 9,000 บาท12
เดือน 108,000 บาท ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2550 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร จ านวน 70,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหแ้ก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ และพนกังานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เช่น การจดัเก็บรายได ้การจดัท าแผนท่ีภาษี การเงินการคลงั การพสัดุ ฯลฯ ตามระเบียบ ฎห
มายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท่ี
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557 
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้   

      

  

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของกองคลงัเพื่อใหส้ามารภใช้
งานตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป(กองคลงั) 

      
  

   ค่าวสัดุ รวม 98,880 บาท   

   วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุส่ิงของใชต่้าง ๆ  เช่น ใบเสร็จ แบบพิมพ์
ต่างๆ  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ 
ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัท่ี 24  มกราคม 2561  เร่ืองการก าหนด

      

  



หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 8,880 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนัเคร่ือง    ฯลฯ (600 กม./ด*
0.74 บาท/กม.*1 คนั* 20 กม./ลิตร) 
ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัท่ี 24  มกราคม 2561  เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป       

      

  

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือแลกเปล่ียน จา้งท า ท าเองหรือกรณีอ่ืนใด เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของ เช่นแผน่
จานบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึก ฯลฯ ส าหรับใชใ้นการปฏิบติังานหรือกิจการต่าง ๆ ของกองคลงั  ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัท่ี 24  มกราคม 2561  เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป       

      

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 33,400 บาท   



   ค่าบริการไปรษณีย ์ จ านวน 25,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย ์ค่าโทรเลข ค่าธนาณติั ค่าซ้ือดวงตราไปรษณีย ์ฯลฯ         

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 8,400 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม  กรณีบริการอินเตอร์เน็ต         

  งบลงทุน รวม 58,300 บาท   

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,300 บาท   

   ครุภณัฑส์ านกังาน         

    ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังานแบบพนกัพิงต ่า จ านวน 21,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเกา้อ้ีส านกังานแบบพนกัพิงต ่า จ านวน 7   ตวั ๆ ละ 3,000  บาท โดยมีคุณลกัษณะ
ดงัน้ี 
1.1  เป็นเกา้อ้ีนวมมีพนกัพิงต ่า    
1.2 ปรับระดบัได ้    
1.3 มีลอ้เล่ือน     
1.4 มีท่ีพกัแขน     
(จดัหาทัว่ไปและส ารวจราคาตามทอ้งตลาด เน่ืองจากไม่มามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑส์ านกั
งบประมาณ ปี2561) ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัท่ี 24  มกราคม 2561  เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนพฒันาส่ีปี(2561-2564)หนา้100ล าดบั2 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    

      

  

    ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสารขนาด  2บานเปิด จ านวน 5,500 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้อกสาร 2 บานเปิด  จ านวน 1   หลงั ๆ ละ 5,500  บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐาน
ตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปี2561มีคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
 1.1 มีมือจบัชนิดบิด 
 1.2 มีแผน่ชั้นปรับระดบั 3 ช้ิน 
 1.3 คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรม (มอก.) 
 ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัท่ี 24  มกราคม 2561  เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนพฒันาส่ีปี(2561-2564)หนา้100ล าดบั2  ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    

      

  

    ค่าจดัซ้ือตูเ้อกสาร 4 ล้ินชกั จ านวน 15,800 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูเ้อกสาร 4  ล้ินชกั จ านวน 2   หลงั ๆ ละ 7,900  บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐานตาม
บญัชี ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปี2561มีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 1.1  มีหูล้ินชกั   
 1.2 คุณสมบติัตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรม (มอก.) 
 ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละอตัรา
ค่าใชจ่้ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลกัษณะค่าใชส้อย วสัดุ และค่า

      

  



สาธารณูปโภค 
3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัท่ี 24  มกราคม 2561  เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
4. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แผนพฒันาส่ีปี(2561-2564)หนา้100ล าดบั2 ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    

   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์         

    ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับส านกังาน จ านวน 16,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ ส าหรับงาน
ส านกังาน จ านวน 1   เคร่ือง ๆ ละ 16,000  บาท โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐานตามบญัชี เกณฑร์าคากลางและ
คุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดงัน้ี     
 1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 2 แกนหลกั (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลกัษณะ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี   
 1.1 ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลดา้นกราฟิก  (Graphics Processing Unit) ไม่
นอ้ยกวา่ 6 แกน หรือ 
 1.2 ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 3 MB ตอ้งมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 2.4 GHz   
 2. มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา่ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
 3. มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย   
 4. มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่นอ้ยกวา่ 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12 น้ิว 
 5. มี DVD-RW หรือดีกวา่ แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External)  จ านวน 1 หน่วย 
 6. มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
 7. มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
 8. มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่ จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 

      

  



 9. สามารถใชง้านไดน้อ้ยกวา่ Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth แผนพฒันาส่ีปี(2561-
2564)หนา้100ล าดบั2 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน   

 งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอคัคีภัย รวม 216,400 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 190,000 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 120,000 บาท   

   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 120,000 บาท   

      

  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามโครงการ
การป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญั  เช่น  เทศกาลวนัปีใหม่   เทศกาลวนั
สงกรานต ์  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560 
(ส านกัปลดั อบต.)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท   

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    ค่าใชจ่้ายโครงการลดอุบติัเหตุ (ปีใหม่+สงกรานต)์ จ านวน 30,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญั(เทศกาลวนั
ปีใหม ่  เทศกาลวนัสงกรานต)์  เช่น ค่าอาหาร,ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ตามหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี  1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย
ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559(ส านกัปลดั)แผนพฒันาส่ีปี2561-2564 หนา้102ล าดบัท่ี2  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

      

  

   ค่าวสัดุ รวม 40,000 บาท   

   วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง จ านวน 40,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิงไวใ้ชข้ณะปฏิบติังานของพนกังานดบัเพลิง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป ( ส านกัปลดั )  

      
  

  งบลงทุน รวม 26,400 บาท   

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 26,400 บาท   



   ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์         

    ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์ส านกังาน จ านวน 16,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าคอมพิวเตอร์ส านกังาน ราคา 16,000 บาท มีคุณลกัษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (cpu)   ไม่นอ้ยกวา่สองแกนหลกั (2 core)  
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 3.5 GHz หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
-มีหน่วยความจ าหลกั (RAM)ชนิดDDR4 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB 
- มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล  (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา่ มีขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB หรือ
ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD – RW หรือดีกวา่ จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Basse – T หรือดีกวา่ จ านวนไม่
นอ้ยกวา่ 1 ช่อง 
   -มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา่ ไม่นอ้ยกวา่ 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพแ์ละเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ย
กวา่ 19 น้ิว จ านวน 1 (เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561)
แผนพฒันาส่ีปี2561-2564เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 หนา้ 13ล าดบัท่ี6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป    

      

  

    ค่าจดัซ้ือเคร่ืองเคร่ืองพิมพแ์บบMultifunctionแบบฉีดหมึก(inkjet) จ านวน 7,900 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นคา่่จดัซ่้ือเคร่ืองพิมพแ์บบMultifunctionแบบฉีดหมึก(inkjet)ราคา7,900 บาทคุณลกัษณะ
พื้นฐาน 
-เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น printer,copier,scanner และ FAX ภายในเคร่ือง เดียวกนั 
-ใชเ้ทคโนโลยแีบบพน่หมึก (inkjet)  
-มีความละเอียดในการพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 4,800?1,200 dpi หรือ 1,200?4,800 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพร่์างขาวด าไม่นอ้ยกวา่ 34 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
-มีความเร็วในการพิมพร่์างสีไม่นอ้ยกวา่ 27 หนา้ต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
-สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
-มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,200?2,400 dpi 
-มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมติั (Auto Document Feed) 
-สามารถถ่ายส าเนาเอกสารไดท้ั้งสีและขาวด า 
-สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ 99 ส าเนา 

      

  



-สามารถยอ่และขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
(เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561)แผนพฒันาส่ีปี2561-2564
เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 หนา้ 13ล าดบัท่ี7 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

    จดัซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2,500 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเคร่ืองส ารองไฟฟ้าขนาด 800VA ราคา 2,500 บาท  
คุณลกัษณะพื้นฐาน 
-มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่  800  VA (480 Watts) 
-สามารถส ารองไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่  15  นาที 
(เกณฑร์าคากลางและคุณลกัษณะพื้นฐานครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ พ.ศ. 2561)แผนพฒันาส่ีปี2561-2564
เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2 หนา้ 13ล าดบัท่ี6 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

แผนงานการศึกษา   

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา รวม 8,852,310 บาท   

  งบบุคลากร รวม 3,712,560 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 3,712,560 บาท   

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 2,301,600 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล สังกดั กองการศึกษา ประกอบดว้ย   
1.นกับริหารการศึกษา(ตน้)เดือนละ32,800 บาท12เดือน 393,600 บาท  
2.นกัวชิาการศึกษาเดือนละ16,220บาท 12เดือน194,640บาท 
3.ครู คศ.1 เดือนละ24,750 บาท 12เดือน 297,000 บาท  
4.ครู คศ.1 เดือนละ24,750 บาท12เดือน 297,000 บาท 
5.ครู คศ.2 เดือนละ24,440 บาท 12เดือน 293,280 บาท  
6.ครู คศ.1เดือนละ24,290 บาท12เดือน 291,480 บาท  
7.ครู คศ.1เดือนละ23,810 บาท12เดือน 285,720 บาท  
8.ครู คศ.1เดือนละ20,740 บาท12เดือน 248,880 บาท  
ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี   
1. หนงัสือส านงัาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคล ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง

      

  



วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนประจ า ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองการศึกษา     นกับริหารการศึกษา(ตน้)
(3,500 X 12) จ านวน1 อตัรา  42,000 บาท                
ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือส านงัาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคล ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  

      

  

   เงินวทิยฐานะ จ านวน 42,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนค่าวิทยฐานะ ครูช านาญการ (3,500 X 12) จ านวน 1 อตัรา  42,000 บาท ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือส านงัาน กจ. กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคล ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  

      

  

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 1,297,800 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งพนกังานจา้งตามภารกิจและทัว่ไป  ประกอบดว้ยดงัน้ี  
1.ผูช่้วยนกัวชิาการศึกษา เดือนละ19,740 บาท12เดือน 236,888 บาท  
2.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการเดือนละ12,760บาท12เดือน152,760 บาท  
3.ผูดู้แลเด็กทัว่ไป เดือนละ9,000 บาท12เดือน108,000 บาท 
4.ผูช่้วยครู(จุฑารัตน์)เดือนละ13,840บาท12เดือน166,080บาท  
5.ผูช่้วยครู(จริยาวดี)เดือนละ13,700บาท 12เดือน164,400 บาท 
6.ผูช่้วยครู(ปัทมา)เดือนละ13,300บาท 12เดือน 159,600 บาท  
7.ผูช่้วยครู(พชร) เดือนละ13,170บาท 12เดือน158,040บาท 
8.ผูช่้วยครู(ณัฐชา)เดือนละ12,670บาท12เดือน152,040 บาท  หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.

      

  



อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางภาระค่าใชจ่้ายดา้นการ
บริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 29,160 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้งทัว่ไปและตามภารกิจ  ประกอบดว้ยดงัต่อไปน้ี 
1.ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ(590X12) จ านวน  1  อตัรา  7,080.00  
2.ผูช่้วยครู(ปัทมา)(20X12)  จ านวน  1  อตัรา              240.00  
3.ผูช่้วยครู(พชร)(160X12)  จ านวน  1  อตัรา      1,920.00  
4.ผูช่้วยครู(ณัฐชา)(660X12) จ านวน  1  อตัรา          7,920.00  
5.ผูดู้แลเด็กทัว่ไป  (1000X12) จ านวน  1  อตัรา       12,000.00 
หนงัสือส านกังาน กจ.กท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

  งบด าเนินงาน รวม 2,713,750 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 380,950 บาท   

   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 299,950 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งเป็นกรณีพิเศษ(เงิน
รางวลัประจ าปี)ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี     
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ประกอบดว้ย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของพนกังานส่วนต าบล ฯ ตามระเบียบ กฎหมาย
และหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าตองแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.4/
ว 4562 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  



   ค่าเช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นใหก้บัพนกังานส่วนต าบล ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. ระเบียบกระทรงมหาดไทย วา่ดว้ยค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2559 
2.หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลง
วนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 40,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. ระเบียบกระทรงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549  
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 เร่ือง ประเภท
และอตัราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

   ค่าใช้สอย รวม 890,600 บาท   

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ         

    ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 2,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ จ านวน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป         

    ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 1,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 1,000 บาทตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป         

    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 140,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 140,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป         

    ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ จ านวน 5,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ จ านวน 5,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป         

    ค่ารับวารสาร จดัท าวารสารหรือส่ิงพิมพต่์างๆ จ านวน 2,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร จดัท าวารสารหรือส่ิงพิมพต่์างๆ จ านวน 2,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

      
  

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานวนัเด็ก จ านวน 100,000 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นคา่ในการด าเนินการกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  2562เช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร,ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย
ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัของ อปท. ปี 2559 ปรากฏใน
แผนพฒันาส่ีปี(2561 –2564) หนา้ 85 ขอ้ 6 (กองการศึกษา)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  

      

  

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหแ้ก่ผูบ้ริหาร สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ขา้ราชการ และพนกังานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เช่น นกับริหารการศึกษา การบริหารหลกัสูตรการจดัการศึกษา การจดัท าแผนการศึกษา ตาม
ระเบียบ 1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของ
เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2557  2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/
ว 3028 ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท   

      

  

 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของกองการศึกษาเพื่อใหส้า
มารภใชง้านตามปกติ (กองการศึกษา)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

    โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการเรียนการสอน"รายหวั") จ านวน 129,200 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าส าหรับสนบัสนุนค่าจดัการเรียนการสอน(76x1,700=129,200)  จดัสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวยั (อาย ุ2-5 ปี) ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ศพด)อตัราคนละ 1,700 บาท/ปี  
ศพด.วดัธาตุ (22x1,700)  37,400.00  
ศพด.บา้นโนนดินจ่ี (25x1,700)  42,500.00  
ศพด.บา้นหว้ยพลวง (10x1,700) 17,000.00  
ศพด.บา้นหนองแวง (19x1,700)  32,300.00   
ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลง
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้น
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

    โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนั ใน ศพด.) จ านวน 421,400 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นยค่าอาหารกลางวนั ศพด.86X20X245  ตั้งไว ้  
ศพด.วดัธาตุ            22.00x20.00x245.00   =107,800.00  
ศพด.บา้นโนนดินจ่ี  25.00 x 20.00x245.00  =122,500.00  
ศพด.บา้นหว้ยพลวง 10.00 x 20.00 x 245.00= 49,000.00  
ศพด.บา้นหนองแวง 19.00 x 20.00 x 245.00= 93,100.00  
กรณีนกัเรียนเพิ่มเติม 10.00x 20.00x 245.00 = 49,000.00  
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 0816.2/ว 3274 ลงวนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 แผนพฒันาส่ีปี(2561-
2564)หนา้84ล าดบั1ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

   ค่าวสัดุ รวม 1,399,200 บาท   

   วสัดุส านกังาน จ านวน 50,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุส่ิงของใชต่้าง ๆ  เช่น ใบเสร็จ แบบพิมพ์
ต่างๆ  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการดงัน้ี  
1. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559 เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0444 ลงวนัท่ี 24  มกราคม 2561  เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินค่าจดัซ้ือวสัดุส านกังาน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

      

  

   วสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 40,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ  แลกเปล่ียน  จา้งท า  ท าเองหรือกรณีอ่ืนใด เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของ
เช่น ถงัน ้า ไมก้วาด  น ้ายาเช็ดกระจก  น ้ายาถูพื้น  น ้ายาลา้งหอ้งน ้า ถงัขยะ  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป (ส่วนการศึกษา) กฎหมาย ระเบียบ และตามหนงัสือสั่งการดงัน้ี  ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่
ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560 ขอ้ 28(3) 

      

  

   ค่าอาหารเสริม (นม) จ านวน 1,279,200 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนในพื้นท่ีต าบลโอโล (549x260x8) 1,121,120.00  
1 โรงเรียนเนรมิตศึกษา (160x260x8) 332,800.00  
2 โรงเรียนโนนดินจ่ี (159x260x8)  330,720.00  
3 โรงเรียนหว้ยพลวง (70x260x8)  145,600.00  
4 โรงเรียนบา้นหนองแวง(150x260x8)   312,000.00     
ศูนยพ์ฒันาฯ สังกดั อบต.โอโล158,080.00  
1 ศพด.วดัธาตุ  (22x260x8)  45,760.00  
2 ศพด.บา้นโนนดินจ่ี      (25x260x8)  52,000.00  
3 ศพด.บา้นหว้ยพลวง (10x260x8)  20,800.00  
4 ศพด.บา้นหนองแวง (19x260x8)  39,520.00 หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 0816.2/ว 3274 ลง
วนัท่ี 19 มิถุนายน 2561 แผนพฒันาส่ีปี(2561-2564)หนา้84ล าดบั2ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือแลกเปล่ียน จา้งท า ท าเองหรือกรณีอ่ืนใด เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกรรมสิทธ์ิในส่ิงของ เช่นแผน่
จานบนัทึกขอ้มูล ตลบัผงหมึก ฯลฯ ส าหรับใชใ้นการปฏิบติังานหรือกิจการต่าง ๆ ของกองการศึกษา ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท   

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 25,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโลตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         

   ค่าน ้าประปา ค่าน ้าบาดาล จ านวน 18,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าน ้าประปาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         

  งบลงทุน รวม 270,000 บาท   

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท   

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์         

    ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 20,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (กองการศึกษา) 

      
  

   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง รวม 250,000 บาท   

   อาคารต่าง ๆ         



    โครงการปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวน 250,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นโนนดินจ่ี (ต่อเติมอาคารเพื่อเป็นโรงอาหาร กวา้ง 5 ม.
ยาว 20 ม.)แผนพฒันาส่ีปี(2561-2564)หนา้85ล าดบั9 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      
  

  งบเงินอุดหนุน รวม 2,156,000 บาท   

   เงินอุดหนุน รวม 2,156,000 บาท   

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         

    อุดหนุนส่วนราชการ จ านวน 2,156,000 บาท   

      

  

 เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเก่ียวกบัอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียนในต าบล  ดงัน้ี  
โรงเรียนเนรมิตศึกษา จ านวน  160 x 20 x 200= 640,000.00  
โรงเรียนบา้นโนนดินจ่ี จ  านวน  159 x20 x 200 = 636,000.00  
โรงเรียนบา้นหว้ยพลวง จ านวน  70 x 20 x 200 = 280,000.00  
โรงเรียนบา้นหนองแวง จ านวน 150 x 20 x 200= 600,000.00  
ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว32 ลงวนัท่ี 7 มิถุนายน 2561  เร่ืองซกัซอ้มแนว
ทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นการศึกษาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 แผนพฒันาส่ีปี(2561-2564)หนา้84ล าดบั1ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

      

  

แผนงานสาธารณสุข   

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 560,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 300,000 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 160,000 บาท   

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    ค่าใชจ่้ายโครงการบริหารจดัการขยะ จ านวน 60,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการบริหารจดัการขยะ เช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร,ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การ
จดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป แผนพฒันาส่ีปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบบัท่ี 1 หนา้8ล าดบั
ท่ี1 (ส านกัปลดั) 

      

  

    ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ จ านวน 40,000 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้เช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร
,ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ ตามพระราชบญัญติั ระเบียบ  และหนงัสือสั่ง
การ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  ประกอบกบัประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  ช่ือโรคติดต่อ
และอาการส าคญั 
4) พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
5) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 0120 ลงวนัท่ี 12 มกราคม 2560 เร่ือง แนว
ทางการด าเนินงานป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
6) หนงัสือกรมด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว 940 เร่ือง ขอความร่วมมือเร่งรัดการก าจดัโรคพิษสุนขับา้ใน
พื้นท่ีเส่ียง 
7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
แผนพฒันาส่ีปี(2561-2564)หนา้77 ล าดบั 11ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ส านกังานปลดั) 

      

  

    ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ จ านวน 60,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการป้องกนัและระงบัโรคติดต่อ เช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร,ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ ตามพระราชบญัญติั ระเบียบ  และหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  ประกอบกบัประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  ช่ือโรคติดต่อ
และอาการส าคญั 
4) พระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
5)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  แผนพฒันาต าบล 2561-2564) หนา้ 77 ล าดบัท่ี 11(ส านกัปลดั) 

      

  

   ค่าวสัดุ รวม 140,000 บาท   



   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จ านวน 140,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์เช่น น ้ายาเคมี,  ทรายอะเบรท , วคัซีนฉีดป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ เป็นตน้   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป (ส านกังานปลดั) 

      
  

  งบเงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท   

   เงินอุดหนุน รวม 260,000 บาท   

   เงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์         

    
เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอน(โครงการพระราชด าริดา้น
สาธารณสุข) 

จ านวน 260,000 บาท 

  

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น13 หมุ่บา้นส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริดา้นสาธารณสุข จ านวน   260,000บาท ดงัน้ีเช่น 
1. โครงการรณรงคเ์กลือไอโอดีน จ านวน 7,000 บาท บา้นโอโล หมู่ท่ี 1 
2. โครงการดูแลผูสู้งอายแุละผูพ้ิการในภาวะพึ่งพิง อาย ุ60 ปีข้ึนไป  จ านวน7,000 บาท ม.1 
3. โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกตามพระราชด าริ จ านวน 6,000 บาท หมู่ท่ี 1  
4.โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก  หมู่ท่ี 2  จ านวน 7,000 บาท 
5.โครงการส่งเสริมครอบครัวเกลือไอโอดีนตามพระราชด าริดา้น ม.2 จ านวน7,000 บาท  
6.โครงการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ปี 2561 บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 2 จ านวน 6,000 บาท  
7.โครงการคดักรองสาธารณสุขเพื่อชุมชน บา้นคา้ว  หมู่ท่ี 3 จ านวน 7,000 บาท  
8.โครงการครอบครัวเกลือไอโอดีนตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข จ านวน 7,000 ม.3 
9.โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคไขเ้ลือดออกตามพระราชด าริ หมู่ท่ี 3 จ านวน6,000 บาท  
10.โครงการเด็กไทยฉลาดสมวยั ดว้ยเกลือไอโอดีน  หมู่ท่ี 4  จ านวน  7,000 บาท  
11.โครงการบา้นสวย น่าอยู ่น่าดู น่ามอง  หมู่ท่ี 4  จ านวน 7,000 บาท  
12.โครงการปลอดลูกน ้ายงุลาย ท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุ  จ านวน 6,000 บาท ม.4 
13.โครงการควบคุมและป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน หมู่ท่ี 5 จ านวน  7,000 บาท  
14.โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขภาพช่องปากเด็กอาย ุ0-3 ปี  หมู่ท่ี 5จ านวน  7,000 บาท  
15.โครงการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในชุมชน บา้นโนนดินจ่ี  หมู่ท่ี 5 จ านวน 6,000 บาท  
16.โครงการครอบครัวไอโอดีน  หมู่ท่ี 6  จ านวน  7,000 บาท  
17.โครงการขจดัลูกน ้ายงุลาย ป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  หมู่ท่ี 6 จ านวน 7,000 บาท  
18.โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี   ม.6 จ านวน6,000 บาท  
19.โครงการเฝ้าระวงัป้องกนัไขเ้ลือดออก หมู่ท่ี 7จ านวน  7,000 บาท 

      

  



20.โครงการจดัซ้ือเคร่ืองวดัความดนั ม.7จ านวน  7,000 บาท  
21.โครงการครอบครัวเกลือไอโอดีน หมู่ท่ี 7 จ านวน 6,000 บาท   
22.โครงการบา้นสวย ชุมชนมีสุข  ม.8จ านวน 7,000 บาท 
23.โครงการชุมชนสุขใจ ดว้ยเกลือไอโอดีน ม.8 จ านวน 7,000 บาท 
24.โครงการปลอดลูกน ้ายงุลาย ม.8 จ านวน 6,000 บาท 
25.โครงการครอบครัวเกลือไอโอดีนตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุขจ านวน7,000 บาท ม.9 
26.โครงการรณรงคแ์ละป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ม.9จ านวน 7,000 บาท 
27.โครงการปรับปรุงบส่ิงแวดลอ้มใน ม.9จ านวน  6,000 บาท 
28โครงการรณรงคเ์กลือกเสริมไอโอดีน ม.10 จ านวน 7,000 บาท 

      

  

29.โครงการรณรงคป้์องกนัโรคไขเ้ลือดออก ม.10จ านวน 6,000 บาท   
30.โครงการดูแลผูสู้งอายแุละผูพ้ิการในภาวะเพิ่งพิง 60 ปีข้ึนไป ม.10 จ านวน 7,000 บาท    
31.โครงการขจดัลูกน ้ายงุลายป้องกนัโรคไขเ้ลือดอออก ม.11จ านวน 7,000 บาท  
32.โครงการครอบครัวเกลือไอโอดีนตามพระราชด าริดา้นสาธารณสุข 7,000 บาท ม.11  
33.โครงการดูแลผูสู้งอายุ จ านวน 6,000 บาท ม.11 
34.โครงการปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มในชุมชน จ านวน 7,000 บาท ม.12 
35โครงการควบคุมป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน ม.12จ านวน7,000 บาท  
36.โครงการรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหายาเสพติดในหมู่บา้น (ศูนยเ์พื่อนใจวยัรุ่นในหมู่บา้นและ
ชุมชน) 6,000 บาท ม.12 
37.โครงการครอบครัวเกลือไอโอดีน  จ านวน 7,000 บาท ม.13 
38.โครงการก าจดัลูกน ้ายงุลายป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก ม.13 จ านวน  5,000 บาท 
39.โครงการดูแลผูสู้งอายุ 8,000 บาท ม.13 
ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/ว2072 ลว.5 ก.ค. 61 เร่ืองซกัซอ้ม
แนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปดา้นสาธารณสุข
ของ อปท./ แผนพฒันาส่ีปี (2561-2564)เพิ่มเติม คร้ังท่ี2 หนา้7ล าดบัท่ี1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป
(ส านกังานปลดั) 

      

  

แผนงานสังคมสงเคราะห์   

 งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 100,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 100,000 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท   



   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    ค่าใชจ่้ายโครงการช่วยเหลือผูป้ระสพภยัหนาว จ านวน 100,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัหนาวภายในต าบล ตามระเบียบ และ
หนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี 
1)  ระเบียบกรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ วา่ดว้ยสงเคราะห์ครอบครัวผูมี้รายไดน้อ้ยและผูไ้ร้ท่ี
พึ่ง  พ.ศ. 2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ ปรากฏในแผนพฒันาต าบลปี (2561-2564) หนา้ 103 ขอ้ 6(ส านกั
ปลดั) 

      

  

แผนงานเคหะและชุมชน   

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 6,523,588 บาท   

  งบบุคลากร รวม 1,308,535 บาท   

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,308,535 บาท   

   เงินเดือนพนกังาน จ านวน 680,640 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนกังานส่วนต าบล สังกดักองช่าง   ประกอบดว้ย 
1.  ผูอ้  านวยการกองช่าง  32,450 x 12 = 389,400   บาท  
2.  นายช่างโยธาช านาญงาน 24,270 x 12 = 291,240  บาท  
ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1.  หนงัสือส านกังาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางการค านวณภาระ 
ค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคล  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
2.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 
 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

      

  

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนปร าต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกองช่าง ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่ง
การ ดงัน้ี 
1.  หนงัสือส านกังาน กจ.กท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว138 ลงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้ม
แนวทางการค านวณภาระค่าใชจ่้ายดา้นการบริหารงานบุคคล  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    
2.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง

      

  



วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

   ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง จ านวน 505,540 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานทัว่ไป    
ผูช่้วยช่างโยธา 11.820 x 12 = 141,840  บาท  
ผูช่้วยธุรการ 12,000 x 12 = 144,000  บาท  
พนกังานขบัรถกระเชา้ 11,600 x 12 = 139,200  บาท  
พนกังานขบัรถตกัหนา้ขดุหลงั 11,500 x 7 = 80,500  บาท  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

      

  

   เงินเพิ่มต่าง ๆของพนกังานจา้ง จ านวน 80,355 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจา้งทัว่ไปและตามภารกิจ   
ผูช่้วยช่างโยธา 1,885 x 12 = 22,620  บาท  
ผูช่้วยธุรการ 1,885 x 12 = 22,620  บาท  
พนกังานขบัรถกระเชา้ 1,885 x 12 = 22,620 บาท  
พนกังานขบัรถตกัหนา้ขดุหลงั 1,785 x 7 = 12,495 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

      

  

  งบด าเนินงาน รวม 736,660 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 218,140 บาท   

   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 152,140 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้งเป็นกรณีพิเศษ (เงิน
รางวลัประจ าปี) จ านวน 92,140 บาท และค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์เช่น
คณะกรรมการตรวจการจา้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง ฯลฯ จ านวน 60,000 บาท 
ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี    
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะ
เป็นเงินรางวลัประจ าปีแก่พนกังานส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรายจ่ายอ่ืนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2557  
2.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ปรากฏในแผนงานเคหะ
และชุมชน  (00240)  

      

  



3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ราชการอนัเป็นประโยชน์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559    
4.  หนงัสือสั่งการ กระทรวงการคลงั ท่ี กค. 0402.5/ว 156 ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2560 หลกัเกณฑก์าร
เบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

   ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบติัราชการนอกเวลาราชการ  เช่น  กรณีเร่งด่วน งานนโยบาย ฯลฯ 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ราชการอนัเป็นประโยชน์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559    
2.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.4/ว4562 ลง
วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2550 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้    

      

  

   ค่าเช่าบา้น จ านวน 36,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบา้นให้แก่พนกังานส่วนต าบลฯ ตามระเบียบกฎหมายและหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติมถึง (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2559 
2. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว5862 ลงวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 เร่ือง
หลกัเกณฑก์ารวธีิการเก่ียวกบัการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบา้นของขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

      

  

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 20,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรใหแ้ก่พนกังานส่วนต าบล ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่ง
การ ดงัน้ี 
1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินสวสัดิการเก่ียวกบัการศึกษาของบุตรพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2541 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2549      
2.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0809.3/ว4522 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559  เร่ือง
ประเภทและอตัราเงินบ ารุงรักษาการศึกษาและค่าเล่าเรียน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  

      

  

   ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท   

   รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ         

    ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 10,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจง้เหมาบริการ กองช่าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         



    ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 50,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         

    ค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ จ านวน 10,000 บาท   

      
  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเยบ็หนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ กองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้         

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร จ านวน 50,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการฯ  เช่น ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั  ฯลฯ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมและการเขา้รับการฝึกอบรมของเจา้หนา้ท้ื
องถ่ิน พ.ศ. 2557   
2.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  

      

  

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของกองช่างเพื่อใหส้ามารภใช้
งานตามปกติ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  (กองช่าง)  

      
  

   ค่าวสัดุ รวม 370,000 บาท   

   วสัดุส านกังาน จ านวน 30,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือส่ิงของใชต่้าง ๆ  เช่น  กระดาษ  แฟ้ม  ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ  ตามระเบียบ กฎหมาย
และหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี  
1.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248  ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2.  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  

      

  

   วสัดุไฟฟ้าและวิทย ุ จ านวน 100,000 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ เช่น สายไฟฟ้า  ปลัก๊ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี  
1.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248  ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2.  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

   วสัดุก่อสร้าง จ านวน 50,000 บาท   

      

  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุก่อสร้าง เช่น แปรง  ไมต่้างๆ  ปูนซีเมนต ์ ทราย  หิน   อิฐหรือซีเมนต์
บล๊อค   เสียม    ฯลฯ ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี  
1.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248  ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2.  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

   วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางนอก  ยางใน  หวัเทียน  แบตเตอร่ี    ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี  
1.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248  ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

      

  



2.  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

   วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 100,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  เช่น  น ้ามนัเบนซิน  น ้ามนัเคร่ือง    ฯลฯ  ตาม
ระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี  
1.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248  ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2.  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

   วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์  พูก่นัและสี  ฟิลม์  ฟิลม์
สไลด ์ แถบบนัทึกเสียงหรือภาพ    ฯลฯ  ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี  
1.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248  ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2.  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

      

  



งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

   วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผน่ดิสก ์ โปรแกรมและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คอมพิวเตอร์  ตามระเบียบ กฎหมายและหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี  
1.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท0808.2/ว1248  ลง
วนัท่ี 27 มิถุนายน 2559เร่ืองแนวทางการพิจารณาส่ิงของท่ีจดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
2.  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0444 ลงวนัท่ี 24 มกราคม 2561 เร่ืองการก าหนด
หลกัเกณฑก์ารเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3.  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3028 ลง
วนัท่ี 6 มิถุนายน 2561เร่ืองซกัซอ้มแนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  

      

  

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,520 บาท   

   ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม จ านวน 8,520 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม กรณีบริการอืนเตอร์เน๊ตต าบล ค่า710 x 12  =  8,520 ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน  (00240)  

      
  

  งบลงทุน รวม 3,829,800 บาท   

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 3,357,800 บาท   

   ครุภณัฑส์ านกังาน         

    ค่าจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน 7,800 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือตูบ้านเล่ือนกระจกบวกบานเล่ือนทึบ  ขนาด กวา้ง 90 ซ.ม.สูง 180 ซ.ม.จดัหาพสัดุ
ตามราคาตามทอ้งตลาด ตามแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี  (พ.ศ.2561-2564)  หนา้ท่ี 100  ล าดบัท่ี 3 ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

   ครุภณัฑก์ารเกษตร         

    ค่าจดัซ้ือรถตกัหนา้ขดุหลงั จ านวน 3,300,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือรถตกัหนา้ขดุหลงัชนิดขบเัคล่ือน 4 ลอ้ 
 1) เป็นรถตกัหนา้ขุดหลงั (Loader Backhoe) ชนิดลอ้ยาง 4 ลอ้ 

      
  



ติดบุง้ก๋ีส้าหรับตกัหนา้รถและบุง้ก้ีขดุ ดา้นหลงัรถ ควบคุมดว้ยระบบไฮดรอลกิ 
 2) ใชเ้คร่ืองยนตดี์เซล 4 จงัหวะ มีก าลงัไม่นอ้ยกวา่ 90 แรงมา้ 
ท่ีรอบเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 2,200 รอบต่อนาทีระบายความร้อนดว้ยน ้า 
 3) ระบบถ่ายทอดก าลงัแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter 
4) ระบบบงัคบัเลี ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic  
5) บุง้ก๋ีตกั    
(5.1) ชุด บุง้ก๋ีตกั ติดตั้งอยูห่นา้รถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก  
(5.2) ขนาดความจุของบุง้ก้ีไม่นอ้ยกวา่ 0.85 ลกู บาศก์เมตร  
(5.3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลกับุง้ก๋ีขณะยกสูงสุด ไม่นอ้ยกวา่ 3.30 เมตร  
6) บุง้ก๋ีขดุ   
(6.1) ชุดบุง้ก๋ีขดุติดตั้งอยูด่า้นหลงัรถ มีขาค ้ายนัท าใหร้ถมัน่คง ขณะขดุดิน ควบคุมดว้ยระบบไฮดรอลิก  
(6.2) ขนาดความกวา้งของบุง้ก๋ีขดุ ไม่นอ้ยกวา่ 600 มิลลิลเมตร  (6.3) ความจุของบุง้ก๋ีไม่นอ้ย
กวา่ 0.15 ลกู บาศก์เมตร  
(6.4) มีระยะขดุไกลไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5,300 มิลลิเมตร  (6.5) มีระยะขดุลึกไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4,000 มิลลิเมตร  
7) มีน ้าหนกัใชง้าน (Operating Weight) ไม่นอ้ยกวา่ 6,500 กิโลกรัม 
8) หลงัคากนัแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผูผ้ลิต 9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลต ์ 
10) อุปกรณ์ประกอบ    
(10.1) มีมิเตอร์บอกชัว่โมงการทา้งานของเคร่ืองจกรักล  (10.2) เกจว์ดัอุณหภูมิของเคร่ืองยนตห์รือ
สัญญาณ  
(10.3) มีสัญญาณไฟเตือนความดนัน ้ามนัเคร่ือง และไฟชาร์ทแบตเตอร่ี (10.4) มีเกจบ์อกระดบัน ้ามนั
เช้ือเพลิง 
 (10.5) มีประแจส าหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จา้นวน 1 ชดุ (10.6) แม่แรงไฮดรอลิค ขนาดเหมาะสมกบั
ตวัเคร่ืองจกัร จา้นวน 1 ชุด  
(10.7) หมวกนิรภยัส้าหรับพนกังานขบั จา้นวน 2 ชดุ (10.8) กระบอกอดัจาระบี จา้น
วน 1 ชุด (10.9) เคร่ืองมือประจ ารถ จา้นวน 1 ชุด 
 (10.10) ชุด ประแจบล็อกส้าหรับใชก้บัรถจะตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 10 ขนาด ตั้งแต่
ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จา้นวน 1 ชุด และอปุกรณ์การขนัพร้อมกลอ่งเหล็ก 
(11)ชุด ประแจปากตายส าหรับใชกบัรถจะตอ้งมีไม่นอ้ยกวา่ 10 ขนาด ตั้งแต่
ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด 



 (12) มีสัญญาณและอปุกรณ์อ่ืน ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผูผ้ลิต 
(13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตวั ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ไม่นอ้ยกวา่ 150 มิลลิเมตร  

      

  

ติดตั้งบนหวัเก๋ง จา้นวน 1 ชุด 
 (14) หนงัสือคู่มือ จา้นวน 1 ชุด ประกอบดว้ยคู่มือการใช(้Operation Manual) คู่มือการ
ซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)แผนพฒันาส่ีปี2561-2564เพิ่มเติมคร้ังท่ี 2หนา้
13ล าดบัท่ี8(จดัหาตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ ปี 2561) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

   ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุ         

    ค่าจดัซ้ือหอกระจายข่าว จ านวน 30,000 บาท   

      

  

เพื่อใชป้ระชาสัมพนัธ์ข่าวสารใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ ตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) เพิ่มเติม  คร้ัง
ท่ี 2 หนา้ท่ี 8  ล าดบัท่ี 5 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      
  

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์         

    ค่าบ ารุงรักษาและปรัปรุงครุภณัฑ ์ จ านวน 20,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภณัฑข์นาดใหญ่ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงตามปกติ
หรือค่าซ่อมกลาง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      
  

   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง รวม 472,000 บาท   

   อาคารต่าง ๆ         

    โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล จ านวน 222,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร้ัวท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโอโล ปริมาณ
งาน สูง 1.70 เมตร ยาว 81.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.โอโล
ก าหนด เลขท่ี01/2562) แผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) หนา้ท่ี 56ล าดบัท่ี  118ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

    โครงการปรับปรุงห้องประชุม ศพด.วดัธาตุเดิม จ านวน 250,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องประชุม ศพด.วดัธาตุเดิมปริมาณ
งาน กวา้ง 7.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร จ านวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด ท่ี 02/2562)  ติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนผนงัชนิดแยกส่วน แบบมีระบบฟอก
อากาศ ขนาด 32,00 BTU จ านวน 3 เคร่ือง (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ปี2561)  ร้ือและติดตั้ง
เคร่ืองปรับอากาศแบบแขวนผนงั จ านวน 1 เคร่ืองของเดิมงบประมาณ 250,000 บาทตามแผนพฒันาส่ี
ปี (2561-2564) เพิ่มเติม คร้ังท่ี 2 หนา้ท่ี 8ล าดบัท่ี2ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

  งบเงินอุดหนุน รวม 648,593 บาท   



   เงินอุดหนุน รวม 648,593 บาท   

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ         

    อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอภูเขียว จ านวน 123,713 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อ าเภอภูเขียว ดงัน้ี1. ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค  บา้นโนนดินจ่ี หมู่ท่ี 5  งบประมาณ 123,713 บาท ตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-
2564) หนา้ท่ี 58 ล าดบัท่ี 4ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

    อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอภูเขียว จ านวน 524,880 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ภูขียว ดงัน้ี 
1. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3  งบประมาณ 59,171  บาทตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-
2564) หนา้ท่ี 59  ล าดบัท่ี 7 
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  บา้นนกเขาทอง  หมู่ท่ี 4  งบประมาณ 250,000 บาทบาทตามแผนพฒันาส่ี
ปี (2561-2564)หนา้ท่ี 59 ล าดบัท่ี 8 
3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  บา้นโนนดินจ่ี  หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 61,141.94 บาทตามแผนพฒันาส่ี
ปี (2561-2564) หนา้ท่ี 59 ล าดบัท่ี 9 
4. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  บา้นหนองตาไก ้หมู่ท่ี 6  งบประมาณ 154,560.43 บาทตามแผนพฒันาส่ี
ปี (2561-2564) หนา้ท่ี  59 ล าดบัท่ี 10 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 330,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 330,000 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท   

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    ค่าใชจ่้ายโครงการมหกรรมของดีอ าเภอภูเขียว จ านวน 100,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตามโครงการมหกรรมของดีอ าเภอภูเขียวเช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร,ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย
ในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป แผนพฒันาส่ีปี(2561–2564) เพิ่มเติมฉบบัท่ี 1หนา้7ล าดบั
2 (ส านกัปลดั) 

      

  

    ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมการขบัเคล่ือนตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 100,000 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขบัเคล่ือนตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร,ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่งนกักีฬาเขา้
ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป แผนพฒันา
ส่ีปี(2561–2564) เพิ่มเติมฉบบัท่ี 1หนา้7ล าดบั3 (ส านกัปลดั) 

      

  

    ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบทบาทสตรี จ านวน 30,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบทบาทสตรี เช่น ค่าตอบแทน,
ค่าอาหาร,ค่าป้ายประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ ตามพระราชบญัญติั  ระเบียบ และ
หนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี   
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให่แก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3028 ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เร่ือง  ซกัซอ้ม
แนวทางการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป แผนพฒันาส่ีปี(2561–2564) หนา้789ล าดบั2 (ส านกัปลดั) 

      

  

    ค่าใชจ่้ายโครงการอบรมตา้นยาเสพติด จ านวน 100,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการอบรมตา้นยาเสพติดฯเช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร,ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯ 
ตามระเบียบ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.3/ว 1102 ลง
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2557 เร่ือง มาตรการเร่งรัดดา้นการปราบปรามและหยดุย ั้งการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด 
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 2348 
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2557  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป แผนพฒันาส่ีปี(2561–2564) หนา้83ล าดบั3 (ส านกั
ปลดั) 

      

  

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ   

 งานกฬีาและนันทนาการ รวม 460,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 460,000 บาท   



   ค่าใช้สอย รวม 460,000 บาท   

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    โครงการจดัการแข่งขนักีฬาประชาชนทัว่ไป (โอโลเกมส์) จ านวน 340,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการแข่งขนักีฬาประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีต าบลโอโล  
กฎหมาย ระเบียบ และตามหนงัสือสั่งการดงัน้ี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายใน
การจดังานการจดัการแข่งขนักีฬา  เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนพฒันาต าบล  (2561 – 2564) หนา้ 76 ขอ้ 3 (กองการศึกษา)  

      

  

    โครงการส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัฯ จ านวน 120,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัส่งพนกังานและประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมแข่งขนักีฬาทอ้งถ่ินสัมพนัธ์  ตาม
หนงัสือสั่งการดงัน้ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนั
กีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป  แผนพฒันาต าบล (2561–2564) หนา้76 ขอ้1 (กองการศึกษา)  

      

  

 งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น รวม 270,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 270,000 บาท   

   ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท   

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    โครงการจดังานลอยกระทง จ านวน 230,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดังานลอยกระทง  กฎหมาย ระเบียบ และตามหนงัสือสั่งการดงัน้ี  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกจ่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป แผนพฒันาส่ีปี(2561–2564) หนา้87ล าดบั2 (กองการศึกษา)  

      

  

    โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน จ านวน 40,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการสืบสานจารีตประเพณีและวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน กฎหมาย ระเบียบ และตามหนงัสือสั่งการดงัน้ี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
เบิกจ่ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬา เขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2559 ประกาศ ณ วนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ.2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป แผนพฒันาส่ีปี(2561–2564)
หนา้87ล าดบั2 (กองการศึกษา)  

      

  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 งานบริหารทั่วไปเกีย่วกบัอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 590,000 บาท   



  งบลงทุน รวม 590,000 บาท   

   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง รวม 590,000 บาท   

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง         

    ค่าจา้งเหมาซ่อมแซมถนน จ านวน 300,000 บาท   

      

  

เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  เช่น ปรับปรุงถนน โดยลงหินคลุก เกรด
ถนน ซ่อมแซมถนน ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  

      
  

    โครงการจา้งเหมาซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน ้า จ านวน 100,000 บาท   

      
  

เป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายน ้าในเขตต าบลโอโล ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป          

    โครงการบ ารุงรักษาและปรับปรุงบ่อขยะ จ านวน 58,400 บาท   

      

  

เป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงบ่อขยะ เช่น เกรดขยะลงบ่อฝังกลบบ่อขยะ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป แผนพฒันาส่ีปี2561-2564หนา้92ล าดบั10 

      
  

    โครงการฝังท่อระบายน ้าภายในต าบล จ านวน 131,600 บาท   

      

  

ค่าฝังท่อระบ่ยน ้าภายพืนท่ีต าบลโอโล ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป แผนพฒันาส่ีปี2561-2564หนา้91ล าดบั5       

  

 งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน รวม 2,575,000 บาท   

  งบลงทุน รวม 2,575,000 บาท   

   ค่าทีด่ินและส่ิงก่อสร้าง รวม 2,575,000 บาท   

   ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค         

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 สายบา้นนางทองใบ จ านวน 36,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13  สายบา้นนางทองใบ ปริมาณ
งาน STA 0+000 – STA 0+024 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 72.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด เลขท่ี03/2562)งบประมาณ 36,000 บาท
ตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) หนา้ท่ี 51 ล าดบัท่ี  158ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 สายสามแยกร่องแดง-นานางสมใจ จ านวน 225,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13  ปริมาณ
งาน STA 0+000 – STA 0+150 ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 150.00  เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 450 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนดเลขท่ี04/2562) พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย   สถานท่ีก่อสร้าง สายสามแยกร่องแดง – นานางสมใจ บา้นคา้ว หมู่

      

  



ท่ี 13 งบประมาณ 225,000 บาทตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564)(เพิ่มเติม) คร้ังท่ี 2หนา้ท่ี 6 ล าดบัท่ี 16ตั้ง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3 จ านวน 153,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3 สายส่ีแยกวดั – ส่ีแยกศาลากลางบา้น
ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 0+180 ขนาดกวา้ง 1.70 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 306.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนดเลขท่ี 05/2562)  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้ายงบประมาณ 153,000 บาทตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-
2564) หนา้ท่ี 30  ล าดบัท่ี 25ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโนนดินจ่ี หมู่ท่ี 12 สายโปร่งงาม-ทางเขา้วดัจอมธรรม จ านวน 477,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโนนดินจ่ี หมู่ท่ี 12  ปริมาณงาน ช่วง
ท่ี  STA 0+000 – STA 0+180 ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 900.00 ตร.ม. ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองขา้งๆละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ถน-
204/56)  พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้าย  สถานท่ีก่อสร้าง สายโปร่งงาม – ทางเขา้วดัจอม
ธรรม  บา้นโนนดินจ่ี หมู่ท่ี 12  งบประมาณ 477,000 บาทตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) หนา้ท่ี 49
ล าดบัท่ี 145ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 2 จ านวน 250,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 2 สายบา้นนายทองคูณ – บา้นนาย
สมเกียรติ  ปริมาณงาน  STA  0+040 – Sta 0+155 ถมดิน
กวา้ง  4.00 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.20 เมตร (บดอรัดแน่น)  STA 0+000 – STA 0+151 ขนาดผวิ
จราจรกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 151.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 453 ตร.ม. ลง
หินคลุกไหล่ทางทั้งสองขา้ง กวา้งขา้งละ 0.30 เมตร (ตามแบบอบต.โอโลก าหนดเลขท่ี06/2562)  พร้อม
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้ายงบประมาณ 250,000 บาทตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-
2564) หนา้ท่ี 29  ล าดบัท่ี 19ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

      

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นห้วยพลวง หมู่ท่ี 7 จ านวน 250,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหว้ยพลวง หมู่ท่ี 7 สายภูหยวก ปริมาณ
งาน STA 0+000 – STA 0+010 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 40.00 ตร.ม.STA 0+045 – STA 0+073 ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 112.00 ตร.ม.
STA 0+373 – STA 0+453 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่

      

  



นอ้ยกวา่320.00ตร.ม.ลงหินคลุกไหล่ทางทั้งสองขา้งๆละ 0.50 เมตร (ตามแบบ ถน-204/56) พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 1 ป้ายงบประมาณ 250,000 บาทตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) หนา้ท่ี 38
ล าดบัท่ี77ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโอโล  หมู่ท่ี 1 จ านวน 23,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโอโล  หมู่ท่ี 1  สายถนนลาดยาง – บา้นนาย
แกว้ ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 0.019 ขนาดผวิจราจร
กวา้ง 2.50 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 015 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกวา่ 47.50 ตร.ม. (ตาม
แบบ  อบต.โอโลก าหนด เลขท่ี 07/2562)ตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) เพิ่มเติม คร้ัง
ท่ี 2  หนา้ท่ี 4  ล าดบัท่ี 1ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน 

      

  

    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโอโล หมู่ท่ี 1 จ านวน 139,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโอโล หมู่ท่ี 1สาย
สนามบิน ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 0+060 ขนาด
กวา้ง 60.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 240.00 ตร.ม. ลงหิน
คลุกไหล่ทางทั้งสองขา้งๆละ 50 เมตร (ตามแบบ ถน-204/56) พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ 1 ป้าย ตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) หนา้ท่ี 26  ล าดบัท่ี 1 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  

      

  

    โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกฯ บา้นโอโล หมู่ท่ี 11 จ านวน 95,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร บา้นโอโล หมู่
ท่ี 11  สายหนองข่า ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 1+120 ลงหินคลุกกวา้ง 3.00 เมตร ยาว
รวม 900.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.07 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่นอ้ยกวา่ 189.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกล่ีย
ปรับแต่งให้เรียบร้อย (รถเกรดเดอร์) (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนด เลขท่ี 08/2562)ตามแผนพฒันาส่ี
ปี (2561-2564) หนา้ท่ี 48  ล าดบัท่ี  140 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  

      

  

    โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกฯ บา้นโอโล หมู่ท่ี 11 จ านวน 157,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกถนนเขา้สู่พื้นท่ีการเกษตร บา้นโอโล หมู่
ท่ี 11  สายโปร่งงามปริมาณงาน STA 0+000 – STA 1+975 ลงหินคลุกกวา้ง 3.00 เมตร  ยาว
รวม 1,500 เมตร หนา 315.00 ลบ.ม.  พร้อมเกรดเกล่ียปรับแต่งใหเ้รียบร้อย (รถเกรดเดอร์) (ตาม
แบบ อบต.โอโลก าหนดเลขท่ี09/2562)ตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) หนา้ท่ี 48  ล าดบัท่ี  140 ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุน 

      

  

    โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโอโล หมู่ท่ี 1 จ านวน 67,000 บาท   



      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโอโล หมู่ท่ี 1 สายบา้นนางบุญ
เรียง – สามแยกบา้นนายฉลาด  ปริมาณงาน STA 0+000 – STA 0+032 ขนาด
กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่ 128.00 ตร.ม.(ตาม
แบบ ถน-204/56) ตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) หนา้ท่ี 26  ล าดบัท่ี 1ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน  

      

  

    
โครงการปรับปรุงผวิถนนคอนกรีตโดยการปูทบัดว้ยแอสฟัลติกคอนกรีต บา้นหนองแวง หมู่ท่ี9 สาายแยก
ถนนลาดยาง-หนา้วดัชีลอง 

จ านวน 380,000 บาท 

  

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผวิถนนคอนกรีตโดยปูทบัดว้ยแอสฟัลติกคอนกรีต บา้นหนองแวง หมู่
ท่ี 9ปริมาณงาน กวา้ง 4.90 เมตร ยาว 258 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1,264.20 ตร.
ม. (ตามแบบ อบต.โอโลก าหนดเลขท่ี 10/2562)  สถานท่ีก่อสร้าง แยกถนนลาดยาง – หนา้วดัชี
ลอง ปรับปรุงผวิถนนคอนกรีตโดยการปูทบัดว้ยแอสฟัลติกคอนกรีต บา้นหนองแวง หมู่ท่ี9 สาายแยก
ถนนลาดยาง-หนา้วดัชีลอง ตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) หนา้ท่ี 45ล าดบัท่ี 120ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป 

      

  

    
โครงการปรับปรุงผวิถนนคอนกรีตโดยการปูทบัดว้ยแอสฟัลติกคอนกรีต บา้นโอโล หมู่ท่ี10 สาายแยกวดั-
หนา้บา้นผูใ้หญ่บรรทม 

จ านวน 323,000 บาท 

  

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผวิถนนคอนกรีตโดยปูทบัดว้ยแอสฟัลติกคอนกรีต บา้นโอโล หมู่
ท่ี 10 ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 STA 0+00 – STA 0+155 กวา้ง 5.50 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 852.50 ตร.ม.  ช่วง
ท่ี 2 STA 0+155 – STA 0+201 กวา้ง 4.90 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.04 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่นอ้ย
กวา่ 225.40 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.โอโล
ก าหนด เลขท่ี 11/2562)                                                                                    สถานท่ีก่อสร้าง สามแยก
วดั – หนา้บา้น ผญบ.บรรทม ตามแผนพฒันาส่ีปี (2561-2564) หนา้ท่ี 46ล าดบัท่ี 125ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป 

      

  

แผนงานการเกษตร   

 งานอนุรักษ์แหล่งน า้และป่าไม้ รวม 90,000 บาท   

  งบด าเนินงาน รวม 90,000 บาท   

   ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท   

   ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 40,000 บาท   

      

  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูป้ฏิบติัราชการอนัเป็นประโยชน์แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามโครงการ
เฝ้าระวงัและป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม(้ภูตะเภาและภูหยวก) ตามหนงัสือสั่ง

      
  



การ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.5/ว 1634  ลง
วนัท่ี 22 กนัยายน 2557   
2) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนมากท่ี 0808.2/ว 2373  ลง
วนัท่ี  23  ธนัวาคม 2557  เร่ือง  ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใหก้บั
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2557 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  0808.2/ว2721 ลว 18 ธนัวาคม 2558 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางการเบิกจ่าย
ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายให้แก่อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2560(ส านกัปลดั อบต.)ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  

   ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท   

   รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ         

    ค่าใชจ่้ายโครงการ รักน ้า รักป่า รักษาแผน่ดิน จ านวน 30,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการรักน ้า รักป่า รักษาแผน่ดิน เช่น ค่าตอบแทน,ค่าอาหาร,ค่าป้าย
ประชาสัมพนัธ์,ค่าวสัดุ,ค่าจา้งเหมาบริการ ฯลฯตามระเบียบ และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.2/ว 1060 ลง
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2559  เร่ือง โครงการ “รักน ้า รักป่า  รักษาแผน่ดิน” 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง
นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป แผนพฒันาต าบล (2561 – 2564) 
เพิ่มเติมฉบบัท่ี 1 หนา้8ล าดบัท่ี2 

      

  

    ค่าใชจ่้ายโครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม(้ภูตะเภาและภูหยวก) จ านวน 20,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัโครงการเฝ้าระวงัและป้องกนัการบุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
(ภูตะเภาและภูหยวก) ตามพระราชบญัญติั ระเบียบ และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
2) พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการจดังาน การจดัการแข่งขนักีฬาและการส่ง

      

  



นกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัว่ไป แผนพฒันาต าบล (2561 – 2564)หนา้ 93 ขอ้1 (ส านกัปลดั) 

แผนงานงบกลาง   

 งบกลาง รวม 19,512,740 บาท   

  งบกลาง รวม 19,512,740 บาท   

   งบกลาง รวม 19,512,740 บาท   

   เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 14,348,400 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ    
1.อาย ุ 60-69 ปี จ านวน 1,164คนๆละ 600 บาท/เดือน รวม 698,400  บาท/เดือน 
2.อาย ุ 70-79 ปี จ านวน 489คนๆละ 700 บาท/เดือน รวม 342,300  บาท/เดือน 
3.อาย ุ 80-89 ปี จ านวน 175 คนๆละ 800 บาท/เดือน รวม 140,000  บาท/เดือน 
4.อาย ุ 90 ปีข้ึนไป จ านวน 15คนๆละ 1,000 บาท/เดือน รวม 15,000  บาท/เดือน  
(ค านวณเปรียบเทียบ ตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.6/ว1234 ลง
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 ไดด้งัน้ี งบประมาณปี 59+60+61/3+จ านวนท่ีลงทะเบียนในระบบสารสนเทศ
ฯ ดงัน้ี 10,666,800+11,232,400+12,610,800/3=11,503,333+133,800 = 11,637,133 ) ตามระเบียบ/
หนงัสือสั่งการ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548    
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
3) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลง
วนัท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เร่ือง ซกัซอ้มแนวทางปฏิบติัตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายขุององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
4) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง การ
ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปเงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวสัดิการสังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการและทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการการจดั

      

  



สวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่
ผูสู้งอาย ุ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนพฒันาต าบลส่ีปี 2561-2664 หนา้ 80 ขอ้ 1 

   เบ้ียยงัชีพคนพิการ จ านวน 4,320,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูมี้ความพิการ จ านวน 450รายๆละ 800บาท/เดือน(ค านวณเปรียบเทียบตาม
หลกัเกณฑห์นงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.6/ว1234 ลง
วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 ไดด้งัน้ีจ  านวนคนท่ีเพิ่มข้ึนปี 59+60+61/3+จ านวนคนปี58 ดงัน้ี-
10+50+0/3=13.33+365=378 คน หรือจ านวนเงิน ปี59+ปี60+ปี61/3 + จ านวนท่ีลงทะเบียนในระบบ
สารสนเทศ ดงัน้ี3,408,000+3,888,000+3,888,000=11,184,000/3 =3,728,000+384,000=4,112,000 บาท )  
ตามระเบียบและหนงัสือสั่งการดงัน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเบ้ียความพิการใหค้นพิการขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2559   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินเบ้ียความพิการให้คนพิการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2553 
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559  เร่ือง แนว
ทางการจ่ายเบ้ียความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจ่ายเบ้ียความพิการให้
คนพิการขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2553  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559   
5) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/ว 146 ลง
วนัท่ี 23 มกราคม 2560 เร่ือง แนวทางการด าเนินงานเงินอุดหนุนทัว่ไปเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุคนพิการ และ
ผูป่้วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
6)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง การ
ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปเงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวสัดิการสังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการและทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการการจดั
สวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป แผนพฒันาสีปี(2561-2564) หนา้ 80 ขอ้ 2 

      

  

   เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 120,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จ านวน 20รายๆละ 500 บาท/เดือน (ค านวณเปรียบเทียบตาม
หลกัเกณฑห์นงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0810.6/ว1234 ลง

      
  



วนัท่ี 23 มิถุนายน 2560 ไดด้งัน้ีจ  านวนเงิน ปี59+ปี60+ปี61/3 + จ านวนท่ีลงทะเบียนในระบบ
สารสนเทศ เป็น 102,000+108,000+120,000=330,000/3 =110,000+0=110,000บาท)ตามระเบียบและ
หนงัสือสั่งการดงัน้ี 
1)กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ้ 16 และ ขอ้ 17   
2)หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท 0810.6/ว 2076 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เร่ือง การ
ซกัซอ้มแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทัว่ไปเงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวสัดิการสังคมใหแ้ก่ผูพ้ิการและทุพพลภาพ โครงการสนบัสนุนการการจดั
สวสัดิการทางสังคมใหแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและโครงการสร้างหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่
ผูสู้งอาย ุตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  แผนพฒันาต าบล(2561-2564)หนา้ 80ขอ้ 3 

   ส ารองจ่าย จ านวน 150,000 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายต่างๆในการด าเนินการ ในกรณีท่ีจ าเป็นเช่น การเกิดอุทกภยั วาตภยั อคัคีภยั ภยัพิบติั
ต่างๆ รวมทั้งปัญหาท่ีสร้างความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนโดยส่วนรวมและอยูใ่นภาวะท่ีจ าเป็น
เร่งด่วน ตามพระราชบญัญติัและหนงัสือสั่งการ   ดงัน้ี 
1)  พระราชบญัญติัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 
2)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313. 4 /ว 667   ลง
วนัท่ี  12  มีนาคม   2545  เร่ือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  
3)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4224  ลงวนัท่ี  10  ตุลาคม  2554   เร่ืองการ
ช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยั  น ้าท่วมฉบัพลนั  น ้าป่าไหลหลาก  และน ้าลน้ตล่ิง 
4)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย   ท่ี  มท  0808.2/ว  3215  ลงวนัท่ี  6  มิถุนายน 2559   เร่ือง  ซกัซอ้ม
แนวทางการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภยัขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
5)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี  มท  0891.2/ว  4515  ลงวนัท่ี11  สิงหาคม 2558/   เร่ือง  การ
เตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาป้องกนัอุทกภยั  น ้าท่วมฉบัพลนั   น ้าป่าไหลหลาก  และดินถล่ม 
6)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.2/ว 843  ลง
วนัท่ี 28 เมษายน 2559  เร่ือง  การเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 
7) หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2360  ลง
วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2558  เร่ือง  การเตรียมความพร้อมเพื่อจดัการปัญหาไฟป่าและหมอก

      

  



ควนั ประจ าปี 2559 
8)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทยด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0808.2/ว 3358  ลงวนัท่ี 29  ตุลาคม  2553 
9)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 0684 ลง
วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการ
ช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนและจงัหวดัท่ีประสบสาธารณภยัตามพระราชบญัญติัป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได6้9,673 ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป 80,327 

   รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั         

    เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม จ านวน 216,840 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมของพนกังานจา้งกรณีนายจา้งในอตัราร้อยละ  5  ของค่าจา้งท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะตอ้งจ่ายเพื่ออุดหนุนเงินค่าเบ้ียประกนัสังคมของพนกังานจา้ง  คิด
เป็น 4,070,000x5/100= 216,840 บาท ตามพระราชบญัญติั  และหนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี   
1)  พระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ. 2533   
2)  หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9  ลง
วนัท่ี  22  มกราคม 2557  เร่ือง การจ่ายเบ้ียประกนัสังคมของพนกังานจา้ง  
3) หนงัสือส านกังาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลง
วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เร่ือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัพนกังาน
จา้ง (ฉบบัท่ี 3)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

      

  

    เงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ จ านวน 150,000 บาท   

      

  

งินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ  จ านวน   150,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบัองคกี่์บริหารส่วนต าบล ไม่นอ้ยกวา่ ร้อย
ละ  40  ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีไดรั้บจากกองทุนหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ และ
หนงัสือสั่งการ  ดงัน้ี 
1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เร่ือง  หลกัเกณฑก์าร
สนบัสนุนขององคก์ารบริหารจงัหวดั  เทศบาล  และองคก์ารบริหารส่วนต าบลในการใหบ้ริการ
สาธารณะ  ลงวนัท่ี  23  พฤศจิกายน  2552 
2)  ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อสนบัสนุนให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินงานและบริหารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ในระดบัทอ้งถ่ิน
หรือพื้นท่ี พ.ศ. 2557 

      

  



 

 

 

 

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559  
4) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 เร่ือง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงินอุดหนุนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2559 
5)  หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0891.3/ว 2199  ลง
วนัท่ี  10 พฤศจิกายน 2552  เร่ือง การด าเนินงานกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 

   เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน (กบท.) จ านวน 207,500 บาท   

      

  

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
(ก.บ.ท.)ใหส้ านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 1% ของประมาณการรายรับ
ตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่รวมเงินอุดหนุน เงินกู ้เงินท่ีมีผูอุ้ทิศใหม้ารวมค านวณ ตาม
พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2500  โดยค านวณตั้งจ่ายในอตัราร้อย
ละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจ าปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป (ยกเวน้
พนัธบตัร  เงินกู ้  เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให/้เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  2562  ไดป้ระมาณการไว้
ท่ี  53,630,000  บาท   ค านวณ
ได ้ ดงัน้ี  53,630,000 – 32,880,000  =  20,750,000  X  1/100 =  207,500 บาท  ตาม
พระราชบญัญติั  เบียบ  และหนงัสือสั่งการดงัน้ี 
1)  พระราชบญัญติับ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2500 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยเงินบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2546   
3)  หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 40 ลง
วนัท่ี 14 สิงหาคม  2558  เร่ือง  ซกัซอ้มการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
4)  หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ด่วนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 41 ลง
วนัท่ี 14 สิงหาคม  2558  เร่ือง  ซกัซอ้มการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
5)  หนงัสือส านกังานกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ี มท 0808.5/ว 30 ลง
วนัท่ี  12 กรกฎาคม  2560  เร่ือง  ซกัซอ้มการส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
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ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย                                    

              

แผนงาน
งบกลาง 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงานการ
ศาสนา

วฒันธรรม
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน 
เคหะและ 
ชุมชน 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
บริหารงาน
ทัว่ไป 

รวม 

          
แผนงาน 

  

  งบ/หมวด/ประเภท
รายจ่าย 

      

          

              

งบกลาง งบกลาง 

รายจ่ายตามขอ้ผกูพนั                         
เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม 

216,840                     216,840 

เงินสมทบกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพ 

150,000                     150,000 

เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 120,000                     120,000 

เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ 14,348,400                     14,348,400 
เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(กบท.) 

207,500                     207,500 

ส ารองจ่าย 150,000                     150,000 

เบ้ียยงัชีพคนพิการ 4,320,000                     4,320,000 

งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง) 

เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายก 

                    45,600 45,600 



เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                    2,249,160 2,249,160 

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายก
องคก์ารบริหารส่วน
ต าบล 

                    90,720 90,720 

เงินเดือนนายก/รอง
นายก 

                    532,080 532,080 

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 

                    45,600 45,600 

เงินเดือน (ฝ่าย
ประจ า) 

ค่าตอบแทนพนกังาน
จา้ง 

          505,540     1,297,800   2,139,516 3,942,856 

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนกังาน 

                    15,120 15,120 

เงินเพิ่มต่าง ๆของ
พนกังานจา้ง 

          80,355     29,160   284,340 393,855 

เงินเดือนพนกังาน           680,640     2,301,600   3,820,200 6,802,440 

เงินวทิยฐานะ                 42,000     42,000 

ค่าจา้งลูกจา้งประจ า                     207,240 207,240 

เงินประจ าต าแหน่ง           42,000     42,000   252,000 336,000 

งบด าเนินงาน ค่าตอบแทน 

เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

          20,000     40,000   98,400 158,400 

ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติั
ราชการอนัเป็น
ประโยชน์แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  40,000       152,140     299,950 120,000 563,913 1,176,003 

ค่าเช่าบา้น           36,000     36,000   228,000 300,000 



ค่าตอบแทนการ
ปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการ 

          10,000     5,000   30,000 45,000 

ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
บริการ 

                        

ค่าโฆษณาหรือ
เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 

                2,000   15,000 17,000 

ค่าจา้งเหมาบริการ           10,000     1,000   5,000 16,000 
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 

          50,000     140,000   100,000 290,000 

ค่าเยบ็หนงัสือหรือ
เขา้ปกหนงัสือ 

          10,000     5,000   5,000 20,000 

ค่ารับวารสาร จดัท า
วารสารหรือส่ิงพิมพ์
ต่างๆ 

                2,000   5,000 7,000 

รายจ่ายค่าโฆษณาหรือ
เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 

                    20,000 20,000 

รายจ่ายค่าจา้งเหมา
คนงาน 

                    180,000 180,000 

รายจ่ายค่าเช่าเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร 

                    48,000 48,000 

รายจ่ายค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน
ต่างๆ 

                    150,000 150,000 

รายจ่ายเก่ียวกบัการ
รับรองและพิธีการ 

                    20,000 20,000 



รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบั
การปฏิบติัราชการท่ี
ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ 

                        

ค่าใชจ่้ายโครงการ รัก
น ้า รักป่า รักษา
แผน่ดิน 

  30,000                   30,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการจดั
งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

                    80,000 80,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการจดั
งานวนัเด็ก 

                100,000     100,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการ
จดัท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น 

                    108,000 108,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการ
ช่วยเหลือผูป้ระสพภยั
หนาว 

            100,000         100,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการ
บริหารจดัการขยะ 

              60,000       60,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการ
ป้องกนัและควบคุม
โรคพิษสุนขับา้ 

              40,000       40,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการ
ป้องกนัและระงบั
โรคติดต่อ 

              60,000       60,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการเฝ้า
ระวงัและป้องกนัการ
บุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติป่า

  20,000                   20,000 



ไม(้ภูตะเภาและภู
หยวก) 
ค่าใชจ่้ายโครงการ
มหกรรมของดีอ าเภอภู
เขียว 

        100,000             100,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการลด
อุบติัเหตุ (ปีใหม่+
สงกรานต)์ 

                  30,000   30,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการ
ส่งเสริมการขบัเคล่ือน
ตามหลกัของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

        100,000             100,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการ
ส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบทบาทสตรี 

        30,000             30,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการ
อบรมตา้นยาเสพติด 

        100,000             100,000 

ค่าใชจ่้ายโครงการอม
รมสัมมนาเพิ่ม
ศกัยภาพในการ
ปฏิบติังาน 

                    80,000 80,000 

ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการ 

                70,000     70,000 

ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัร 

          50,000         207,593 257,593 

ค่าใชจ่้ายเพื่อการ
เลือกตั้ง 

                    480,000 480,000 



โครงการจดัการ
แข่งขนักีฬาประชาชน
ทัว่ไป (โอโลเกมส์) 

      340,000               340,000 

โครงการจดังานลอย
กระทง 

      230,000               230,000 

โครงการส่งนกักีฬา
เขา้ร่วมการแข่งขนัฯ 

      120,000               120,000 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอน"ราย
หวั") 

                129,200     129,200 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจา้ง
เหมาประกอบอาหาร
กลางวนั ใน ศพด.) 

                421,400     421,400 

โครงการสืบสานจารีต
ประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

      40,000               40,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

          20,000     20,000   160,000 200,000 

ค่าวสัดุ 

วสัดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

          50,000         80,000 130,000 

วสัดุคอมพิวเตอร์           30,000     30,000   100,000 160,000 

วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ           100,000           100,000 
วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

          100,000         228,880 328,880 

วสัดุเคร่ืองดบัเพลิง                   40,000   40,000 



วสัดุงานบา้นงานครัว                 40,000   50,000 90,000 
วสัดุวทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย ์

              140,000       140,000 

ค่าอาหารเสริม (นม)                 1,279,200     1,279,200 

วสัดุการเกษตร                     10,000 10,000 

วสัดุก่อสร้าง           50,000           50,000 
วสัดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

          10,000         40,000 50,000 

วสัดุส านกังาน           30,000     50,000   140,000 220,000 

ค่า
สาธารณูปโภค 

ค่าบริการส่ือสารและ
โทรคมนาคม 

          8,520         35,400 43,920 

ค่าน ้าประปา ค่าน ้า
บาดาล 

                18,000   35,000 53,000 

ค่าไฟฟ้า                 25,000   253,000 278,000 

ค่าบริการไปรษณีย ์                     27,000 27,000 

ค่าบริการโทรศพัท ์                     8,400 8,400 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภณัฑส์ านกังาน                         
ค่าจดัซ้ือเกา้อ้ี
ส านกังานแบบพนกั
พิงต ่า 

                    21,000 21,000 

ค่าจดัซ้ือตูเ้ก็บเอกสาร           7,800           7,800 
ค่าจดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บ
เอกสารขนาด  2บาน
เปิด 

                    5,500 5,500 

ค่าจดัซ้ือตูเ้อกสาร 4 
ล้ินชกั 

                    15,800 15,800 

ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์                         



ค่าจดัซ้ือคอมพิวเตอร์
ส านกังาน 

                  16,000 16,000 32,000 

ค่าจดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ 
ส าหรับส านกังาน 

                    16,000 16,000 

ค่าจดัซ้ือเคร่ือง
เคร่ืองพิมพแ์บบ
Multifunctionแบบฉีด
หมึก(inkjet) 

                  7,900   7,900 

ค่าจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟ 

                    2,500 2,500 

จดัซ้ือเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า 

                  2,500   2,500 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วทิย ุ

                        

ค่าจดัซ้ือหอกระจาย
ข่าว 

          30,000           30,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ์ 

                    150,000 150,000 

ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุง
ครุภณัฑ์ 

                20,000     20,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรัปรุงครุภณัฑ์ 

          20,000           20,000 

ครุภณัฑก์ารเกษตร                         
ค่าจดัซ้ือรถตกัหนา้ขดุ
หลงั 

          3,300,000           3,300,000 

ค่าก่อสร้างส่ิง
สาธารณูปโภค 

                        



ค่าทีด่ินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 สาย
บา้นนางทองใบ 

    36,000                 36,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นคา้ว หมู่ท่ี 13 สาย
สามแยกร่องแดง-นา
นางสมใจ 

    225,000                 225,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นคา้ว หมู่ท่ี 3 

    153,000                 153,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนดินจ่ี หมู่ท่ี 12 
สายโปร่งงาม-ทางเขา้
วดัจอมธรรม 

    477,000                 477,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโนนตุ่น หมู่ท่ี 2 

    250,000                 250,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นหว้ยพลวง หมู่ท่ี 7 

    250,000                 250,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโอโล  หมู่ท่ี 1 

    23,000                 23,000 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นโอโล หมู่ท่ี 1 

    139,000                 139,000 



โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกฯ บา้น
โอโล หมู่ท่ี 11 

    252,000                 252,000 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโอโล หมู่ท่ี 
1 

    67,000                 67,000 

โครงการปรับปรุงผวิ
ถนนคอนกรีตโดยการ
ปูทบัดว้ยแอสฟัลติ
กคอนกรีต บา้นหนอง
แวง หมู่ท่ี9 สาายแยก
ถนนลาดยาง-หนา้วดัชี
ลอง 

    380,000                 380,000 

โครงการปรับปรุงผวิ
ถนนคอนกรีตโดยการ
ปูทบัดว้ยแอสฟัลติ
กคอนกรีต บา้นโอโล 
หมู่ท่ี10 สาายแยกวดั-
หนา้บา้นผูใ้หญ่
บรรทม 

    323,000                 323,000 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 

                        

ค่าจา้งเหมาซ่อมแซม
ถนน 

    300,000                 300,000 

โครงการจา้งเหมา
ซ่อมแซมปรับปรุงราง
ระบายน ้า 

    100,000                 100,000 



โครงการบ ารุงรักษา
และปรับปรุงบ่อขยะ 

    58,400                 58,400 

โครงการฝังท่อระบาย
น ้าภายในต าบล 

    131,600                 131,600 

อาคารต่าง ๆ                         
โครงการก่อสร้างร้ัวท่ี
ท าการองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโอโล 

          222,000           222,000 

โครงการปรับปรุงศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 

                250,000     250,000 

โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุม ศพด.วดัธาตุ
เดิม 

          250,000           250,000 

งบรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายอ่ืน 

รายจ่ายอ่ืน                         
ค่าจา้งสถานศึกษา
ส ารวจความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ 

                    25,000 25,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 

เงินอุดหนุนองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

                    25,000 25,000 

เงินอุดหนุนกิจการท่ี
เป็น
สาธารณประโยชน์ 

                        

เงินอุดหนุนส าหรับ
การด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอน
(โครงการพระราชด าริ
ดา้นสาธารณสุข) 

              260,000       260,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินอุดหนุนส่วน
ราชการ 

                        

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอภู
เขียว 

          123,713           123,713 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอภูเขียว 

          524,880           524,880 

อุดหนุนส่วนราชการ                 2,156,000     2,156,000 

รวม 19,512,740 90,000 3,165,000 730,000 330,000 6,523,588 100,000 560,000 8,852,310 216,400 13,549,962 53,630,000 


