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240 หมู่ 3 ต.โอโล  ซอย-  ถนน-  แขวง/ตําบล โอโล
  เขต/อําเภอ ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  36110

พืนที 72.00 ตารางกิโลเมตร

ประชากรทังหมด 9,400 คน

ชาย 4,668 คน

หญิง 4,732 คน

ข้อมูล ณ วันที 3 ตุลาคม 2561



ส่วนที 1

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ



ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล

              บัดนีถึงเวลาทีคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลโอโล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลโอโลอีกครังหนึง ฉะนัน ในโอกาสนี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโอโลจึงขอชีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทัวไป

คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 40,151,222.43 บาท

1.1.2 เงินสะสม จํานวน 14,202,497.03 บาท

1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 16,408,464.68 บาท

1.1.4 รายการทีได้กันเงินไว้แบบก่อหนีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จํานวน 7 โครงการ รวม 359,400.00 บาท

1.1.5 รายการทีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผูกพัน จํานวน 4 โครงการ รวม 391,462.00 บาท

1.2 เงินกู้คงค้าง จํานวน 0.00 บาท

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560 องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีสถานะการเงิน ดังนี

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ.2560

(1) รายรับจริง จํานวน 51,144,198.26 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร จํานวน 293,107.86 บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จํานวน 289,030.70 บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 335,661.45 บาท

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จํานวน 0.00 บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 11,254.00 บาท

หมวดรายได้จากทุน จํานวน 0.00 บาท

หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 21,043,548.25 บาท

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป จํานวน 29,171,596.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จํานวน 44,626,792.69 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง จํานวน 16,058,095.00 บาท

งบบุคลากร จํานวน 12,480,882.00 บาท

งบดําเนินงาน จํานวน 6,471,354.44 บาท

งบลงทุน จํานวน 5,806,555.50 บาท

งบรายจ่ายอืน จํานวน 0.00 บาท

งบเงินอุดหนุน จํานวน 3,809,905.75 บาท

(4) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินอุดหนุนทีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน 0.00 บาท

(5) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินสะสม จํานวน 5,316,109.74 บาท

(6) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท

(7) รายจ่ายทีจ่ายจากเงินกู้ จํานวน 0.00 บาท



คําแถลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล
อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 236,190.65 223,000.00 285,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 335,309.60 233,100.00 233,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 391,977.75 250,500.00 280,500.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 45,306.00 32,000.00 32,000.00

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,008,784.00 738,600.00 831,000.00

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดภาษีจัดสรร 20,478,559.66 17,800,000.00 19,711,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 20,478,559.66 17,800,000.00 19,711,000.00

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป 12,189,676.00 29,588,620.00 29,958,000.00

รวมรายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 12,189,676.00 29,588,620.00 29,958,000.00

รวม 33,677,019.66 48,127,220.00 50,500,000.00



คําแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561

จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง 720,083.00 16,158,886.00 17,912,220.00

งบบุคลากร 10,460,486.00 14,065,568.00 14,401,140.00

งบดําเนินงาน 6,380,401.64 8,955,666.00 7,827,640.00

งบลงทุน 4,957,540.65 5,473,900.00 7,474,700.00

งบรายจ่ายอืน 25,000.00 30,000.00 25,000.00

งบเงินอุดหนุน 4,133,550.21 3,443,200.00 2,859,300.00

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,677,061.50 48,127,220.00 50,500,000.00

รวม 26,677,061.50 48,127,220.00 50,500,000.00



ส่วนที 2

ข้อบัญญัติ

เรือง

งบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ





บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล
อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ด้าน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 15,210,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 260,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,910,350

แผนงานสาธารณสุข 300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 140,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,707,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 280,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 651,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 129,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 17,912,220

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 50,500,000





แผนงานบริหารงานทัวไป

งานงบ งานบริหารทัวไป งานบริหารงานคลัง รวม

งบบุคลากร 7,743,180 1,806,700 9,549,880

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,144,600 0 3,144,600

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 4,598,580 1,806,700 6,405,280

งบดําเนินงาน 2,243,160 705,350 2,948,510

    ค่าตอบแทน 535,000 285,100 820,100

    ค่าใช้สอย 852,760 288,000 1,140,760

    ค่าวัสดุ 530,000 98,850 628,850

    ค่าสาธารณูปโภค 325,400 33,400 358,800

งบลงทุน 2,603,300 58,600 2,661,900

    ค่าครุภัณฑ์ 2,603,300 58,600 2,661,900

งบรายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

    รายจ่ายอืน 25,000 0 25,000

งบเงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

    เงินอุดหนุน 25,000 0 25,000

                                             รวม 12,639,640 2,570,650 15,210,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานงบ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย รวม

งบดําเนินงาน 220,000 220,000

    ค่าใช้สอย 180,000 180,000

    ค่าวัสดุ 40,000 40,000

งบลงทุน 40,000 40,000

    ค่าครุภัณฑ์ 40,000 40,000

                                             รวม 260,000 260,000

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล
อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ



แผนงานการศึกษา

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

การศึกษา รวม

งบบุคลากร 3,696,740 3,696,740

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,696,740 3,696,740

งบดําเนินงาน 2,553,610 2,553,610

    ค่าตอบแทน 342,650 342,650

    ค่าใช้สอย 691,800 691,800

    ค่าวัสดุ 1,476,160 1,476,160

    ค่าสาธารณูปโภค 43,000 43,000

งบลงทุน 220,000 220,000

    ค่าครุภัณฑ์ 20,000 20,000

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 200,000 200,000

งบเงินอุดหนุน 2,440,000 2,440,000

    เงินอุดหนุน 2,440,000 2,440,000

                                             รวม 8,910,350 8,910,350

แผนงานสาธารณสุข

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ

สาธารณสุข รวม

งบดําเนินงาน 300,000 300,000

    ค่าใช้สอย 120,000 120,000

    ค่าวัสดุ 180,000 180,000

                                             รวม 300,000 300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานงบ
งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ รวม

งบดําเนินงาน 140,000 140,000

    ค่าใช้สอย 140,000 140,000

                                             รวม 140,000 140,000



แผนงานเคหะและชุมชน

งานงบ
งานบริหารทัวไปเกียวกับ
เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน รวม

งบบุคลากร 1,154,520 0 1,154,520

    เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,154,520 0 1,154,520

งบดําเนินงาน 664,520 0 664,520

    ค่าตอบแทน 196,000 0 196,000

    ค่าใช้สอย 120,000 0 120,000

    ค่าวัสดุ 340,000 0 340,000

    ค่าสาธารณูปโภค 8,520 0 8,520

งบลงทุน 49,700 4,444,100 4,493,800

    ค่าครุภัณฑ์ 49,700 0 49,700

    ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 4,444,100 4,444,100

งบเงินอุดหนุน 394,300 0 394,300

    เงินอุดหนุน 394,300 0 394,300

                                             รวม 2,263,040 4,444,100 6,707,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานงบ
งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน รวม

งบดําเนินงาน 280,000 280,000

    ค่าใช้สอย 280,000 280,000

                                             รวม 280,000 280,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานงบ งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้อง
ถิน รวม

งบดําเนินงาน 441,000 210,000 651,000

    ค่าใช้สอย 441,000 210,000 651,000

                                             รวม 441,000 210,000 651,000



แผนงานการเกษตร

งานงบ งานส่งเสริมการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งนําและ
ป่าไม้ รวม

งบดําเนินงาน 0 70,000 70,000

    ค่าใช้สอย 0 70,000 70,000

งบลงทุน 59,000 0 59,000

    ค่าครุภัณฑ์ 59,000 0 59,000

                                             รวม 59,000 70,000 129,000

แผนงานงบกลาง

งานงบ งบกลาง รวม

งบกลาง 17,912,220 17,912,220

    งบกลาง 17,912,220 17,912,220

                                             รวม 17,912,220 17,912,220



แผนงาน ยอดรวม

ด้านบริหารทัวไป

แผนงานบริหารงานทัวไป 15,210,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 260,000

ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา 8,910,350

แผนงานสาธารณสุข 300,000

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 140,000

แผนงานเคหะและชุมชน 6,707,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 280,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 651,000

ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร 129,000

ด้านการดําเนินงานอืน

แผนงานงบกลาง 17,912,220

งบประมาณรายจ่ายทังสิน 50,500,000

โดยทีเป็นการสมควรตังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6) พ.ศ.2552  มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึนไว้โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล และโดยอนุมัติของนายอําเภอภูเขียว

ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นีเรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ข้อ 2. ข้อบัญญัติ นีให้ใช้บังคับตังแต่วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจํานวนรวมทังสิน 50,500,000 บาท

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทัวไป เป็นจํานวนรวมทังสิน 
50,500,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจํานวนรวมทังสิน 0 บาท ดังนี 

งบ ยอดรวม

รวมรายจ่าย 0

ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารสน่วนตําบลโอโลปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่าย
เงินขององค์การบริหารส่วนตําบล

ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล
อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ



ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารสน่วนตําบลโอโลมีหน้าทีรักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี

ประกาศ ณ วันที ......................................................................

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

(นายสุภาพ  ระวิพันธ์)

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารสน่วนตําบลโอโล

อนุมัติ

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

(นายณัฐวุฒิ  วีระชุนย์)

ตําแหน่ง นายอําเภอภูเขียว



รายงานประมาณการรายรับ
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล
อําเภอ ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

 

รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดภาษีอากร

     ภาษีโรงเรือนและทีดิน 0.00 117,320.25 153,507.00 110,000.00 36.36 % 150,000.00

     ภาษีบํารุงท้องที 0.00 99,367.40 98,717.86 95,000.00 0.00 % 95,000.00

     ภาษีป้าย 0.00 17,739.00 32,241.00 17,000.00 88.24 % 32,000.00

     อากรการฆ่าสัตว์ 0.00 1,764.00 8,642.00 1,000.00 700.00 % 8,000.00

รวมหมวดภาษีอากร 0.00 236,190.65 293,107.86 223,000.00 285,000.00

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

     ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 0.00 144.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,435.60 1,416.20 1,000.00 0.00 % 1,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 % 100.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 0.00 208,680.00 212,020.00 200,000.00 0.00 % 200,000.00

     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล 0.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 0.00 % 6,000.00

     ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ 0.00 630.00 980.00 500.00 0.00 % 500.00

     ค่าธรรมเนียมอืน ๆ 0.00 189.00 12,455.50 500.00 80.00 % 900.00

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

     ค่าปรับการผิดสัญญา 0.00 27,131.00 48,259.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 0.00 335,309.60 289,030.70 233,100.00 233,500.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

     ค่าเช่าหรือบริการสถานที 0.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 % 500.00

     ดอกเบีย 0.00 390,977.75 335,661.45 250,000.00 12.00 % 280,000.00

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 391,977.75 335,661.45 250,500.00 280,500.00
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รายรับจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

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

     รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ 0.00 4,306.00 754.00 2,000.00 0.00 % 2,000.00

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 45,306.00 11,254.00 32,000.00 32,000.00

หมวดภาษีจัดสรร

     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน 0.00 467,600.52 229,788.24 300,000.00 -50.00 % 150,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 0.00 8,374,420.92 9,005,389.13 7,730,000.00 8.36 % 8,376,000.00

     ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 0.00 3,784,108.82 3,644,192.81 3,750,000.00 0.93 % 3,785,000.00

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

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

     ภาษีสรรพสามิต 0.00 4,220,039.38 4,749,554.22 3,500,000.00 20.57 % 4,220,000.00

     ค่าภาคหลวงแร่ 0.00 65,949.45 73,921.59 20,000.00 225.00 % 65,000.00

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 0.00 66,883.23 61,582.39 50,000.00 30.00 % 65,000.00
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีดิน 0.00 1,483,110.00 1,249,589.00 400,000.00 150.00 % 1,000,000.00

รวมหมวดภาษีจัดสรร 0.00 20,478,559.66 21,043,548.25 17,800,000.00 19,711,000.00

หมวดเงินอุดหนุนทัวไป
     เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 0.00 12,189,676.00 29,171,596.00 29,588,620.00 1.25 % 29,958,000.00

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัวไป 0.00 12,189,676.00 29,171,596.00 29,588,620.00 29,958,000.00

รวมทุกหมวด 0.00 33,677,019.66 51,144,198.26 48,127,220.00 50,500,000.00
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทัวไป

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล

อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายรับรวมทังสิน 50,500,000   บาท  แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร รวม 285,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและทีดิน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะเก็บรายได้ตามเป้า
หมาย
ภาษีบํารุงท้องที จํานวน 95,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะเก็บรายได้ตามเป้า
หมาย
ภาษีป้าย จํานวน 32,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะเก็บรายได้ตามเป้า
หมาย
อากรการฆ่าสัตว์ จํานวน 8,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะเก็บรายได้ตามเป้า
หมาย
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 233,500 บาท
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมเกียวกับใบอนุญาตการพนัน จํานวน 100 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิงปฏิกูล จํานวน 6,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมเกียวกับทะเบียนพาณิชย์ จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ จํานวน 900 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา 
ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก จํานวน 5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 
ค่าปรับการผิดสัญญา จํานวน 20,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 280,500 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที จํานวน 500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  15:24:37 หน้า : 1/2



ดอกเบีย จํานวน 280,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะมีรายได้
จากดอกเบียเพิมขึน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 32,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน จํานวน 30,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 
รายได้เบ็ดเตล็ดอืนๆ จํานวน 2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 

รายได้ทีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดภาษีจัดสรร รวม 19,711,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลือน จํานวน 150,000 บาท
ประมาณการไว้น้อยกว่าปีทีผ่านมา เนืองจากคาดว่าจะเก็บรายได้ลดลง
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,376,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา 
ภาษีมูลค่าเพิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จํานวน 3,785,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 50,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 
ภาษีสุรา จํานวน 2,000,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีทีผ่านมา 
ภาษีสรรพสามิต จํานวน 4,220,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา 
ค่าภาคหลวงแร่ จํานวน 65,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา 
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จํานวน 65,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา 
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายทีดิน จํานวน 1,000,000 บาท
ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา 

รายได้ทีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หมวดเงินอุดหนุนทัวไป รวม 29,958,000 บาท
เงินอุดหนุนทัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าทีและภารกิจถ่ายโอน
เลือกทํา

จํานวน 29,958,000 บาท

ประมาณการไว้มากกว่าปีทีผ่านมา 
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานบริหารงานทัวไป

งานบริหารทัวไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080 532,080 532,080 0 % 532,080

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รอง
นายก 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/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 83,916 88,956 90,720 90,720 0 % 90,720

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 2,442,948 2,430,600 2,430,600 2,430,600 0 % 2,430,600

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 3,150,144 3,142,836 3,144,600 3,144,600 3,144,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 1,916,795 2,191,638 2,226,953 2,332,080 6.16 % 2,475,840

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 9,870 11,280 22,320 22,640 -33.22 % 15,120

เงินประจําตําแหน่ง 176,400 201,600 210,000 210,000 0 % 210,000

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 1,448,955 1,607,430 1,496,178 1,499,000 11.01 % 1,664,040

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 251,963 247,362 218,910 223,080 4.71 % 233,580

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 3,803,983 4,259,310 4,174,361 4,286,800 4,598,580

รวมงบบุคลากร 6,954,127 7,402,146 7,318,961 7,431,400 7,743,180

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล
อําเภอภูเขียว    จังหวัดชัยภูมิ
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 217,285 331,000 331,000 4.23 % 345,000

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

ค่าเช่าบ้าน 66,000 70,600 88,800 120,000 0 % 120,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 38,849 65,462 59,939 77,000 -35.06 % 50,000

รวมค่าตอบแทน 104,849 353,347 479,739 548,000 535,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 412,291 305,088 297,020 332,937 -24.08 % 252,760

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 7,360 3,680 6,790 40,000 0 % 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.เคลือนทีพบป
ระชาชน 8,780 8,760 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 0 0 16,850 20,000 300 % 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติฯ 56,288 23,472 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนาว 96,000 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยาก
ไร้  0 80,633.6 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้ตามพระ
ราชเสาวนีย์ฯ 29,167 29,960 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ดูแลรักษาป่า 29,800 7,825 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ 43,722 48,982 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสตรีตําบลโอ
โล 30,000 10,200 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กและสตรี 
(ต้านการทํารุนแรง) 35,175 12,370 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมต้านยาเสพติดฯ 39,975 105,700 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอมรมส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิน 0 144,100 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอมรมสัมมนาเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 88,940 30,460 59,065 60,000 66.67 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 97,400 68,164 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 0 0 56,210 100,800 -100 % 0

โครงการ Big Cleaning Day ตาม
โครงการอําเภอภูเขียวสะอาด 0 0 41,700 50,000 -100 % 0

โครงการจัดงานมหกรรมของดีอําเภอภู
เขียว  119  ปี 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 0 0 21,496 22,000 -100 % 0

โครงการทําความดีเพือถวายเป็นพระ
ราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช

0 0 6,150 10,000 -100 % 0

โครงการร้อยใจพระสกนิกรไทยร่วม
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อม
ถวายความอาลัยเสด็จสู่สวรรคาลัย พระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช

0 0 78,330 83,000 -100 % 0

โครงการให้ความรู้แก่เกษตรกรตําบลโอ
โลและศึกษาดุงานเพือเพิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืชตามแวปรัญชาเศรษฐกิจพอ
เพียง

17,850 0 0 0 0 % 0

โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ 0 12,300 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 17,779.2 10,640.06 28,438.76 60,000 33.33 % 80,000

รวมค่าใช้สอย 1,010,527.2 902,334.66 612,049.76 778,737 852,760

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 104,268 96,460 153,546 166,600 -39.98 % 100,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 10,098 0 0 0 0 % 0

วัสดุงานบ้านงานครัว 48,710 50,393 36,919 40,000 0 % 40,000

วัสดุก่อสร้าง 22,312.03 14,901 0 0 0 % 0

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 28,550 9,000 26,310 50,000 0 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 197,753 141,520 132,000 250,000 0 % 250,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 98,700 175,500 0 0 0 % 0

วัสดุการเกษตร 14,780 0 3,500 5,000 100 % 10,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,152 6,420 0 40,000 0 % 40,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,200 47,510 33,060 40,000 0 % 40,000

วัสดุเครืองดับเพลิง 36,550 22,850 0 0 0 % 0

วัสดุอืน 48,450 54,750 52,200 55,000 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 637,523.03 619,304 437,535 646,600 530,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 266,529.16 261,313.65 256,296.48 270,000 -6.3 % 253,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 30,036.25 26,694.96 26,712.98 35,000 0 % 35,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 2,953.2 2,214.9 3,935.46 8,400 0 % 8,400

ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 0 2,000 0 % 2,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 8,899.19 9,719.6 8,854.61 10,400 159.62 % 27,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 308,417.8 299,943.11 295,799.53 325,800 325,400

รวมงบดําเนินงาน 2,061,317.03 2,174,928.77 1,825,123.29 2,299,137 2,243,160

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบพนักพิงตํา 0 0 0 0 100 % 17,400

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบพนักพิงสูง 0 0 0 0 100 % 5,900
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด  
2บานเปิด 0 0 0 0 100 % 11,000

ค่าจัดซือเต้นท์ 0 0 44,000 44,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะพับเอนกประสงค์ 0 0 38,000 38,000 -100 % 0

ค่าจัดซือโต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่ 9 0 0 2,400 2,400 -100 % 0

ค่าจัดซือพัดลมแบบตังพืน 0 0 7,500 7,500 -100 % 0

ค่าติดตังกล้อง CCTV ภายในอาคาร
สํานักงาน 0 0 100,000 100,000 -100 % 0

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 11,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ 0 0 0 0 100 % 2,400,000

ค่าจัดซือรถยนต์ส่วนกลาง 0 0 619,000 619,000 -100 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง 9,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบเข็น 0 0 13,000 13,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบสายสะพาย 0 0 19,000 19,000 -100 % 0

โครงการจัดซือถังขยะ 0 31,680 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 0 0 0 0 100 % 19,000

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 16,000 16,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 2,800 3,200 -100 % 0

จัดซือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 13,900 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 47,760 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ (ปรินเตอร์) Inkjet 8,600 0 0 0 0 % 0

จัดซือเครืองพิมพ์ (ปรินเตอร์) เลเซอร์ 
(ขาว-ดํา) 11,460 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 79,516.65 161,734.02 195,555.5 230,000 -34.78 % 150,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 182,836.65 193,414.02 1,057,255.5 1,092,100 2,603,300

รวมงบลงทุน 182,836.65 193,414.02 1,057,255.5 1,092,100 2,603,300

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 456,982 25,000 0 30,000 -16.67 % 25,000

รวมรายจ่ายอืน 456,982 25,000 0 30,000 25,000

รวมงบรายจ่ายอืน 456,982 25,000 0 30,000 25,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 25,000 25,000 25,000 25,000 0 % 25,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 40,000 15,000 15,000 15,000 -100 % 0

เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ 105,950 97,500 0 137,500 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 170,950 137,500 40,000 177,500 25,000

รวมงบเงินอุดหนุน 170,950 137,500 40,000 177,500 25,000

รวมงานบริหารทัวไป 9,826,212.68 9,932,988.79 10,241,339.79 11,030,137 12,639,640

งานบริหารงานคลัง

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 818,630 1,004,312 1,039,248 1,265,220 -11.41 % 1,120,920

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 11,415 1,270 0 0 0 % 0

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

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 159,215 180,360 183,480 188,640 3.94 % 196,080

เงินเพิมต่าง ๆของลูกจ้างประจํา 2,140 0 0 0 0 % 0

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 303,960 252,397 266,386 352,968 9.84 % 387,700
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 38,966 43,042 60,000 0 % 60,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 1,385,360 1,519,305 1,574,156 1,908,828 1,806,700

รวมงบบุคลากร 1,385,360 1,519,305 1,574,156 1,908,828 1,806,700

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 185,470 150,569 150,569 -5.62 % 142,100

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 87,000 0 % 87,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,337 5,474 5,089 18,600 147.31 % 46,000

รวมค่าตอบแทน 4,337 190,944 155,658 266,169 285,100

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 48,625 58,720 49,800 86,800 3.69 % 90,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษี   231,137 0 61,200 128,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 0 0 0 0 100 % 108,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 32,268 25,598 29,518 70,000 0 % 70,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 300 4,080 8,600 25,000 -20 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 312,330 88,398 149,118 309,800 288,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 53,145 49,558 53,885.75 90,000 -44.44 % 50,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 4,130 2,520 350 7,200 22.92 % 8,850

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  15:25:11 หน้า : 7/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุคอมพิวเตอร์ 39,900 31,310 39,500 40,000 0 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 97,175 83,388 93,735.75 137,200 98,850

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ 12,765 13,584 14,699 15,000 66.67 % 25,000

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 8,346 8,163.75 7,575.6 8,400 0 % 8,400

รวมค่าสาธารณูปโภค 21,111 21,747.75 22,274.6 23,400 33,400

รวมงบดําเนินงาน 434,953 384,477.75 420,786.35 736,569 705,350

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ครุภัณฑ์สํานักงาน 0 0 7,800 8,000 -100 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็ก  4 ลินชัก 0 13,800 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด  
2บานเปิด 0 0 0 0 100 % 16,500

ค่าจัดซือตู้เอกสาร  2  บานเปิด 0 11,800 0 0 0 % 0

จัดซือตู้ 10 ลินชัก 3,500 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 22,000 22,000 -27.27 % 16,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ 
ชนิด LED ขาวดํา 0 0 0 0 100 % 3,300

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ แบบฉีดหมึก 
(inkjet printer ) 0 0 8,500 8,500 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 3,200 3,200 -12.5 % 2,800

จัดซือเครืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน 11,940 0 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือเครืองพิมพ์ (ปรินเตอร์) เลเซอร์ 
(ขาวดํา) 5,590 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 21,030 25,600 41,500 61,700 58,600

รวมงบลงทุน 21,030 25,600 41,500 61,700 58,600

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 259,522 0 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 259,522 0 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 259,522 0 0 0 0

รวมงานบริหารงานคลัง 2,100,865 1,929,382.75 2,036,442.35 2,707,097 2,570,650

รวมแผนงานบริหารงานทัวไป 11,927,077.68 11,862,371.54 12,277,782.14 13,737,234 15,210,290

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกทบทวน อปพร. 104,583 0 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรม อปพร. 0 174,070 0 0 0 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพ อป
พร. 0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุ (ปี
ใหม่+สงกรานต์) 77,540 81,450 102,730 103,000 16.5 % 120,000

รวมค่าใช้สอย 182,123 255,520 102,730 103,000 180,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าวัสดุ

วัสดุเครืองดับเพลิง 0 0 33,000 50,000 -20 % 40,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 33,000 50,000 40,000

รวมงบดําเนินงาน 182,123 255,520 135,730 153,000 220,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงปรับฝอย 0 0 0 0 100 % 40,000

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือสายส่งนําดับเพลิง  
จํานวน 2  เส้น ๆ ละ 15,000  บาท
รายละเอียดตามเอกสารภาคภนวกแนบ
ท้าย  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  
(สํานักปลัด)

0 0 29,800 30,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 29,800 30,000 40,000

รวมงบลงทุน 0 0 29,800 30,000 40,000

รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 182,123 255,520 165,530 183,000 260,000

รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 182,123 255,520 165,530 183,000 260,000

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 91,620 2,075 1,497,545 1,507,440 56.04 % 2,352,240

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 627,580 489,650 1,210,920 1,234,500 0 % 1,234,500
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 168,950 137,255 86,520 88,000 -22.73 % 68,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 888,150 628,980 2,794,985 2,871,940 3,696,740

รวมงบบุคลากร 888,150 628,980 2,794,985 2,871,940 3,696,740

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 0 230,000 220,000 220,000 37.11 % 301,650

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 -50 % 5,000

ค่าเช่าบ้าน 15,000 0 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 0 0 31,300 40,000 -100 % 0

รวมค่าตอบแทน 15,000 230,000 251,300 306,000 342,650

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 41,840 32,500 61,000 66,800 19.76 % 80,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา 0 0 548,760 878,800 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 0 0 0 0 100 % 401,800

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก 0 0 68,254 100,000 0 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแสดงผลงานของ
เด็ก 0 0 2,942 20,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแสดงผลงานของ
เด็ก (ปัจฉิมนิเทศ) 0 0 0 0 100 % 20,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 17,980 70,000 0 % 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 31,684 11,404 0 0 0 % 0

โครงการจัดงานวันเด็ก 63,305 67,454 0 0 0 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 932,080 829,600 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 5,290 900 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 1,074,199 941,858 698,936 1,155,600 691,800

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 117,632 33,715 13,480 70,000 -28.57 % 50,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000 39,989 52,000 -23.08 % 40,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,543,512.21 1,412,589.16 1,331,871.12 1,435,840 -5.55 % 1,356,160

วัสดุคอมพิวเตอร์ 18,420 29,070 19,800 40,000 -25 % 30,000

วัสดุการศึกษา 0 0 283,900 294,100 -100 % 0

รวมค่าวัสดุ 1,719,564.21 1,515,374.16 1,689,040.12 1,891,940 1,476,160

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 19,227.62 17,819.27 13,198.32 25,000 0 % 25,000

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 7,645.15 10,261.3 24,718.88 30,000 -40 % 18,000

รวมค่าสาธารณูปโภค 26,872.77 28,080.57 37,917.2 55,000 43,000

รวมงบดําเนินงาน 2,835,635.98 2,715,312.73 2,677,193.32 3,408,540 2,553,610

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือกล้องถ่ายภาพนิง 9,800 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 16,000 16,000 -100 % 0

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์แบบฉีดหมึก (injet 
 printer)  4,300 x 5 0 21,500 0 0 0 % 0

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 2,800 3,200 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 0 0 0 20,000 0 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 9,800 21,500 18,800 39,200 20,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0 0 100 % 200,000

โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 199,000 199,900 204,000 -100 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนดิน
จีลงดินหลวมพร้อมลงหินคลุกและลงหิน
คลุกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุ

0 0 42,500 80,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 199,000 242,400 284,000 200,000

รวมงบลงทุน 9,800 220,500 261,200 323,200 220,000

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 451,784 0 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 451,784 0 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 451,784 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,473,000 2,376,800 2,303,800 2,306,000 5.81 % 2,440,000

รวมเงินอุดหนุน 2,473,000 2,376,800 2,303,800 2,306,000 2,440,000

รวมงบเงินอุดหนุน 2,473,000 2,376,800 2,303,800 2,306,000 2,440,000

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 6,658,369.98 5,941,592.73 8,037,178.32 8,909,680 8,910,350

รวมแผนงานการศึกษา 6,658,369.98 5,941,592.73 8,037,178.32 8,909,680 8,910,350
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ 0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ 0 0 0 0 100 % 60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ       0 0 28,022 40,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 28,022 40,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 138,480 138,500 29.96 % 180,000

รวมค่าวัสดุ 0 0 138,480 138,500 180,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 166,502 178,500 300,000

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซือถังขยะ 0 0 170,000 170,000 -100 % 0

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 170,000 170,000 0

รวมงบลงทุน 0 0 170,000 170,000 0

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 0 0 336,502 348,500 300,000

รวมแผนงานสาธารณสุข 0 0 336,502 348,500 300,000

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  15:25:11 หน้า : 14/29



รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสพภัย
หนาว 0 0 68,782 70,000 42.86 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กและ
สตรีฯ(ต้านความรุนแรง) 0 0 10,100 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 78,882 110,000 140,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 78,882 110,000 140,000

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 78,882 110,000 140,000

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 0 0 78,882 110,000 140,000

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเดือนพนักงาน 438,963 571,755 591,360 602,160 7.03 % 644,520

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

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 234,240 250,300 136,685 142,800 177.31 % 396,000

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง 48,000 46,000 22,735 48,000 50 % 72,000

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) 763,203 910,055 792,780 834,960 1,154,520

รวมงบบุคลากร 763,203 910,055 792,780 834,960 1,154,520
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 23,950 130,000 123,600 123,600 5.18 % 130,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 10,000 0 % 10,000

ค่าเช่าบ้าน 26,400 26,400 0 36,000 0 % 36,000

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,250 2,500 2,500 10,000 100 % 20,000

รวมค่าตอบแทน 51,600 158,900 126,100 179,600 196,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ 9,144 27,756.28 9,000 50,000 0 % 50,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร 5,048 7,708 6,272 50,000 0 % 50,000

ค่าดําเนินการโครงการร่วมมือระหว่าง 
อบต.กับ อบจ. 345,972 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 8,520 2,500 9,870 20,000 0 % 20,000

รวมค่าใช้สอย 368,684 37,964.28 25,142 120,000 120,000

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 16,872 15,255 16,830 20,000 0 % 20,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 45,651.86 40,274 48,490 61,500 62.6 % 100,000

วัสดุก่อสร้าง 1,960 20,372.75 38,220.88 40,000 25 % 50,000

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 0 10,000 200 % 30,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 0 0 10,000 60,000 66.67 % 100,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 0 9,000 12,000 -100 % 0

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 0 100 % 10,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,680 7,590 0 18,000 66.67 % 30,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

วัสดุสํารวจ 0 4,000 0 0 0 % 0

รวมค่าวัสดุ 74,163.86 87,491.75 122,540.88 221,500 340,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม 9,187.62 8,288.11 7,575.6 8,520 0 % 8,520

รวมค่าสาธารณูปโภค 9,187.62 8,288.11 7,575.6 8,520 8,520

รวมงบดําเนินงาน 503,635.48 292,644.14 281,358.48 529,620 664,520

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน 0 0 0 0 100 % 3,200

จัดซือโต๊ะทํางานและเก้าอี  0 9,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จัดซือรถกระเช้า 0 2,281,600 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

จัดซือเครืองขยายเสียง 12,700 0 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์สํารวจ

จัดซือล้อวัดระยะทางแบบดิจิตอล 0 15,000 0 0 0 % 0

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน 0 0 0 0 100 % 16,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) 0 0 0 0 100 % 7,700

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ 0 0 0 0 100 % 2,800

ครุภัณฑ์อืน

จัดซือเครืองวัดปริมาณนําฝน      0 0 0 12,000 -100 % 0
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

จัดซือและติดตังกระจกโค้งมน 14,000 0 0 0 0 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 9,800 0 0 0 100 % 20,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 36,500 2,305,600 0 12,000 49,700

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงบ่อขยะ 90,000 0 0 0 0 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 90,000 0 0 0 0

รวมงบลงทุน 126,500 2,305,600 0 12,000 49,700

งบรายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน

รายจ่ายอืน 126,379 0 0 0 0 % 0

รวมรายจ่ายอืน 126,379 0 0 0 0

รวมงบรายจ่ายอืน 126,379 0 0 0 0

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 416,357.32 1,619,250.21 1,466,105.75 1,759,700 -77.59 % 394,300

รวมเงินอุดหนุน 416,357.32 1,619,250.21 1,466,105.75 1,759,700 394,300

รวมงบเงินอุดหนุน 416,357.32 1,619,250.21 1,466,105.75 1,759,700 394,300

รวมงานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน 1,936,074.8 5,127,549.35 2,540,244.23 3,136,280 2,263,040

งานไฟฟ้าถนน

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

อาคารต่าง ๆ

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่
ที 1 0 131,000 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่
ที 11 0 109,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่
ที 4 0 228,500 0 0 0 % 0

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ 
บ้านโอโล หมู่ 11

0 152,000 0 0 0 % 0

โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที 9 0 0 0 0 100 % 129,100

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที 9 0 95,500 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านค้าว  หมู่ที 13  (2) 57,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านค้าว  หมู่ที 13  (3) 143,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านค้าว  หมู่ที 13 (1) 33,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านค้าว  หมู่ที 3 131,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านค้าว หมู่ที 13 0 0 0 0 100 % 315,600

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโนนตุ่น  หมู่ที 2 219,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองแวง  ม. 9 0 0 0 0 100 % 111,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองแวง  หมู่ที 8 207,800 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองแวง  หมู่ที 9 219,800 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านห้วยพลวง 84,500 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโอโล  หมู่ที 10 88,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านค้าว หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 57,600

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนดินจี หมู่ที 5 0 0 0 0 100 % 329,100

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองตาไก้  หมู่ที 6 0 0 0 0 100 % 313,800

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ 9 0 0 0 0 100 % 29,500

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที 9 0 0 0 0 100 % 80,300

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 12 0 0 70,500 72,700 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 13 0 0 135,000 141,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที 3 0 0 190,500 192,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที 12 0 0 196,500 200,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที 9 0 0 310,500 316,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลียม (ลําห้วย
กุดเชือก)  บ้านโอโล หมู่ที 10 0 0 141,500 153,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างบ่อพักนํา คสล. พร้อม
วางท่อระบายนํา คสล. หมู่ที 7 0 0 605,000 607,000 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนํา  หมู่ที 
10 0 121,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคสล. 
พร้อมวางท่อระบายนํา คสล.  หมู่ 11 0 0 0 7,500 -100 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโนนดินจี  หมู่ที 5 

312,000 0 0 0 0 % 0
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โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโนนดินจี หมู่ที 12

321,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโอโล  หมู่ที 10

171,300 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านโอโล หมู่ที 1 

168,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําตัว U 
บ้านหนองแวง  หมู่ที8 0 0 0 0 100 % 109,300

โครงการก่อสร้างรางระบายนําตัว U 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโอ
โล  หมู่ที 11 (1)

46,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างรางระบายนําตัว U 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านโอ
โล หมู่ที 11  (2)

49,500 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต  หมู่ที 2 0 69,000 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บ้านหนองตาไก้  หมู่ที 6 148,000 0 0 0 0 % 0

โครงการก่อสร้างสนามกีฬา 0 0 143,500 145,000 -100 % 0

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  บ้านหนองแวง  หมู่ที 8 44,500 0 0 0 0 % 0

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที 5 0 0 109,000 117,000 -100 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล    หมู่ที 9 0 118,856 0 0 0 % 0

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล  หมู่ที 8 0 119,171 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกคลองส่งนําเข้าแหล่ง
เก็บนําบ้านหนองแวง หมู่ที 9 37,000 0 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วยร่องคูณ บ้าน
โนนตุ่น หมู่ที 2 0 245,274.03 0 0 0 % 0
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โครงการขุดลอกลําห้วยเสือก๊อก  บ้าน
ห้วยพลวง หมู่ที 7 0 304,000 0 0 0 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วยหว้า  บ้านค้าว 
หมู่ที 13 0 47,125.6 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหมู่ที  1  0 0 298,500 302,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกเข้าสู่พืนทีการเกษตร  บ้านห้วย
พลวง  หมู่ที 7

0 0 0 0 100 % 308,900

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและ
ถมดินถนนเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้านโอ
โล หมู่ที 10

0 0 0 0 100 % 314,200

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านค้าว หมู่ที 3 0 0 0 0 100 % 255,200

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนกเขาทอง หมู่ที 4 0 0 0 0 100 % 346,000

โครงการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์   0 0 139,700 150,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาอาคาร
ภายในหมู่บ้าน  บ้านโอโล  หมู่ที 11 58,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยลงแอ
สฟัสติกคอนกรีต หมู่ที 3 0 122,000 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตร  
บ้านค้าว  หมู่ที 3 69,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนเพือการเกษตร  
บ้านหนองตาไก้  หมู่ที 6 55,700 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลง
หินคลุกพร้อมปรับเกลียให้เรียบร้อย 
บ้านโอโล หมู่ที 11

0 0 0 0 100 % 262,800

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต  
บ้านโอโล  หมู่ที 1 61,000 0 0 0 0 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีต  
บ้านโอโล  หมู่ที 11 46,500 0 0 0 0 % 0
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โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดย
การปูแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที 8 0 0 482,500 486,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดย
การปูแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที 5 0 0 179,500 181,000 -100 % 0

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดย
ปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโอโล หมู่ที 1 0 0 0 0 100 % 347,000

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล 0 0 0 0 100 % 404,100

โครงการฝังท่อระบายนําภายในตําบล 0 0 30,200 100,000 50 % 150,000

โครงการฝังท่อระบายนําภายในตําบล 0 75,000 0 0 0 % 0

โครงการลอกรางระบายนํา บ้านโอโล 
หมู่ที 1,11 0 0 0 0 100 % 29,800

โครงการลอกรางระบายนําภายในหมู่
บ้าน  บ้านโอโล  หมู่ที 11 15,400 0 0 0 0 % 0

โครงการวางท่อลอดเหลียม บ้านค้าว  
หมู่ 3,13 338,000 0 0 0 0 % 0

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
โอโล ม.11 0 0 318,500 320,000 -100 % 0

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงบ่อขยะ 0 0 0 0 100 % 150,000

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงบ่อขยะ 0 7,900 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน 299,450 0 308,900 310,000 -3.23 % 300,000

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
ถนน 0 266,600 0 0 0 % 0

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงราง
ระบายนําพร้อมฝาปิด 26,000 0 0 0 0 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบายนํา 0 0 59,300 100,000 -100 % 0

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบาย
นํา 0 0 0 0 100 % 100,000
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โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 0 0 139,000 139,000 -100 % 0

ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองไผ่ บ้านค้าว 
หมู่ที13 0 0 13,700 13,700 -100 % 0

ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
ถนนสายโนนดินจี-หนองงูเหลือม 0 0 350,000 350,000 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 3,450,950 2,212,426.63 4,221,800 4,402,900 4,444,100

รวมงบลงทุน 3,450,950 2,212,426.63 4,221,800 4,402,900 4,444,100

รวมงานไฟฟ้าถนน 3,450,950 2,212,426.63 4,221,800 4,402,900 4,444,100

รวมแผนงานเคหะและชุมชน 5,387,024.8 7,339,975.98 6,762,044.23 7,539,180 6,707,140

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการขับเคลือน
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี 0 0 19,950 20,000 100 % 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมต้านยาเสพติด 0 0 0 0 100 % 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมยาเสพติด 0 0 95,520 100,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิน 0 0 0 640 -100 % 0

โครงการ อบต.เคลือนทีพบประชาชน 0 0 0 0 100 % 40,000

โครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน 0 0 285,370 289,400 -100 % 0
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ฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทําดอกไม้
จันทน์ 0 0 70,000 70,000 -100 % 0

รวมค่าใช้สอย 0 0 470,840 480,040 280,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 470,840 480,040 280,000

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 0 0 470,840 480,040 280,000

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0 0 470,840 480,040 280,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน
ทัวไป (โอโลเกมส์) 291,000 277,363 284,434 291,000 0 % 291,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ 129,930 113,660 0 52,300 186.81 % 150,000

รวมค่าใช้สอย 420,930 391,023 284,434 343,300 441,000

รวมงบดําเนินงาน 420,930 391,023 284,434 343,300 441,000

รวมงานกีฬาและนันทนาการ 420,930 391,023 284,434 343,300 441,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

โครงการจัดกิจกรรมประเพณีเข้า
พรรษา 0 0 1,200 20,000 -100 % 0

โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 83,135 0 41,000 41,000 -100 % 0

โครงการจัดงานลอยกระทง 156,000 166,495.25 0 0 100 % 170,000

โครงการสืบสานจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน 40,000 0 40,000 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 279,135 166,495.25 82,200 101,000 210,000

รวมงบดําเนินงาน 279,135 166,495.25 82,200 101,000 210,000

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 10,000 0 0 10,000 -100 % 0

รวมเงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000 0

รวมงบเงินอุดหนุน 10,000 0 0 10,000 0

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน 289,135 166,495.25 82,200 111,000 210,000

รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 710,065 557,518.25 366,634 454,300 651,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน 0 0 0 0 100 % 59,000

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0 0 59,000

รวมงบลงทุน 0 0 0 0 59,000

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 0 0 0 0 59,000

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายโครงการ รักป่า รักนํา รักษา
แผ่นดิน 0 0 0 0 100 % 30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ รักป่า รักนํา รักษา
แผ่นดิน 0 0 10,280 30,000 -100 % 0

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ดูแลรักษาป่า 0 0 38,025 40,000 0 % 40,000

รวมค่าใช้สอย 0 0 48,305 70,000 70,000

รวมงบดําเนินงาน 0 0 48,305 70,000 70,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

งบลงทุน

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการขุดลอกคลองส่งนําเข้าสู่พืนที
การเกษตร 0 0 14,000 14,800 -100 % 0

โครงการขุดลอกลําห้วยหว้า 0 0 11,000 11,600 -100 % 0

รวมค่าทีดินและสิงก่อสร้าง 0 0 25,000 26,400 0

รวมงบลงทุน 0 0 25,000 26,400 0

รวมงานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ 0 0 73,305 96,400 70,000

รวมแผนงานการเกษตร 0 0 73,305 96,400 129,000

แผนงานงบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 148,250 148,180 172,609 206,700 -0.34 % 206,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 0 0 11,404,300 11,416,000 10.47 % 12,610,800

เบียยังชีพคนพิการ 0 0 3,873,600 3,890,800 11.03 % 4,320,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 102,000 109,500 117,000 120,000 0 % 120,000

สํารองจ่าย 179,360 139,803 155,200 300,000 0 % 300,000

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 204,000 150,000 150,000 150,000 0 % 150,000
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รายจ่ายจริง ประมาณการ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2560 ยอดต่าง (%) ปี 2561

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน (กบท.) 172,620 172,600 185,386 185,386 10.81 % 205,420

รวมงบกลาง 806,230 720,083 16,058,095 16,268,886 17,912,220

รวมงบกลาง 806,230 720,083 16,058,095 16,268,886 17,912,220

รวมงบกลาง 806,230 720,083 16,058,095 16,268,886 17,912,220

รวมแผนงานงบกลาง 806,230 720,083 16,058,095 16,268,886 17,912,220

รวมทุกแผนงาน 25,670,890.46 26,677,061.5 44,626,792.69 48,127,220 50,500,000
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล
อําเภอ ภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 50,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 12,639,640 บาท
งบบุคลากร รวม 7,743,180 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,144,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนนายก อบต. เดือนละ 21,120 บาท และ รอง
นายก อบต.จํานวน 2 คนเดือนละ 23,220 บาทตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที 2)พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วันที 26
 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,900
 บาทและ รองนายก อบต. จํานวน 2 คน เดือนละ 1,900 บาทตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที 2)พ.ศ
. 2557  ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. และ รองนายก อบต.
จํานวน 2  คน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับ
ที 2)พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ.2557  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัด)
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้กับเลขานุการนายกอบต.เดือน
ละ 7,560 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับ
ที 2)พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ (สํานักปลัด)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,430,600 บาท
1. ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.เดือนละ 11,610 บาท   
ตังไว้139,320บาท
2. ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จํานวน 1 คนเดือนละ 9,500 บาท 
ตังไว้ 114,000 บาท
3. ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต.จํานวน 1 คน เดือนละ 7,560 บาท 
ตังไว้ 90,720 บาท
4. ค่าตอบแทนสมาชิกสภาอบต. จํานวน 23 คนๆละ 7,560 บาท  
ตังไว้ 2,086,560บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที 2)พ.ศ
. 2557  ประกาศ ณ วันที 26 มิถุนายน พ.ศ.2557 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (สํานักปลัด)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,598,580 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,475,840 บาท

1. ปลัด อบต.  จํานวน 1 อัตราเดือนละ 37,130 บาท  รวม 445,560  
บาท
2. หัวหน้าสํานักปลัด     จํานวน 1 อัตราเดือนละ 26,460บาท  รวม 
317,520  บาท
3. นักทรัพยากรบุคคล   จํานวน 1 อัตราเดือนละ 29,110บาท  รวม 
349,320  บาท
4. นักพัฒนาชุมชน        จํานวน 1 อัตราเดือนละ 24,090บาท  รวม 
289,080  บาท
5. นักวิเคราะห์ ฯ          จํานวน 1 อัตราเดือนละ 26,980บาท  รวม 
323,760  บาท
6. นักจัดการงานทัวไป จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 24,870 บาท รวม 
298,440  บาท
7. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 19,200 บาท รวม 
230,400  บาท
8. เจ้าพนักงานป้องกันฯ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 18,480บาท รวม 
221,760  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 15,120 บาท
เงินเพิมพิเศษสําหรับการสู้รบ(พ.ส.ร.)เดือนละ 1,260 บาท ตาม
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือง กําหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที มท 0809.3/ว 28 ลงวันที 16 กุมภาพันธ์ 2548  เรืองแนวทาง
ปฏิบัติเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กําหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิน ระดับ 8 ขึนไป  ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจําตําแหน่ง  ราย
ละเอียดแจ้งตามหนังสือจังหวัดชัยภูมิ  ที ชย 0023.2/ 5369  ลงวัน
ที 4  พฤษภาคม  2559 เรือง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดชัยภูมิ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
1. เงินประจําตําแหน่งปลัด อบต. ระดับ 8 เดือนละ 7,000 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจําตําแหน่งระดับ 8 เดือน
ละ 7,000 บาท
3. เงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานทัวไป เดือนละ 3,500 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรืองหลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 43) พ.ศ. 2559  ประกาศ  ณ  วันที  4
  พฤษภาคม  พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,664,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตามภารกิจของ
สํานักปลัดดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,190
 บาท  จํานวน   146,280 บาท
2. คนงานประจํารถขยะ จํานวน3อัตรา เดือนละ 11,560
 บาท/อัตรา และ  จํานวน 524,160 บาท
จํานวน 1 อัตรา  เดือนละ 9,000 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,340
 บาท   จํานวน   136,080 บาท
4. พนักงานขับรถบรรทุกนํา       จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,230
 บาท    จํานวน    134,760 บาท
5. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ    จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 12,500
 บาท     จํานวน    150,000 บาท
6. นักการภารโรง                    จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 11,730 บาท
จํานวน    140,760 บาท
7. แม่บ้าน                             จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท 
     จํานวน    108,000 บาท
8. คนงานทัวไป  จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 9,000 บาท/อัตรา 
    จํานวน     324,000 บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 233,580 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่างๆของพนักงานจ้างทัวไปและพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ของสํานักปลัด ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,785 บาท
2. คนงานประจํารถขยะ       จํานวน 3อัตรา เดือนละ 2,000 บาท และ
จํานวน 1อัตรา เดือนละ1,000 บาท
3. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000บาท
4. พนักงานขับรถบรรทุกนํา       จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 2,000บาท
5. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ     จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,015บาท
6. นักการภารโรง                     จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,665บาท
7. แม่บ้าน                               จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,000 บาท
8. คนงานทัวไป                       จํานวน 3 อัตรา เดือนละ 1,000
 บาท     ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)

งบดําเนินงาน รวม 2,243,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 535,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 345,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี), ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ฯลฯ  ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนัง
สือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัด) 
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างของอบต.ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานัก
ปลัด)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักให้กับพนักงานส่วนตําบลตามระเบียบและ
หนังสือสังการ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัด)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบลตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัด)

ค่าใช้สอย รวม 852,760 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 252,760 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงทีได้มาซึงบริการใดๆเช่น
(1)  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ    (2)  ค่ารับวารสาร / จัดทํา
วารสารหรือสิงพิมพ์ ต่าง ๆ(3)  ค่าโฆษณาหรือเผยแพร่ประชา
สัมพันธ์     (4)  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ (5)  ค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น  เช่าเครืองถ่ายเอกสาร,จ้างเหมาคนงานเป็นต้น   (6
)  ค่าเบียประกันค่าประกันภัย      (7)    ฯลฯ ตามหนังสือสังการ  ดังนี1
)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้     จํานวน 248,860
 บาท  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน   จํานวน     3,900  บาท    (สํานักปลัด)
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รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถินหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท  0808.4/ว 2381  ลงวันที  28
 กรกฎาคม  2548 เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง
หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (สํานักปลัด)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ตาม
ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายโครงการอมรมสัมมนาเพิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอบรมสัมมนาเพิมศักยภาพในการทํางานของคณะผู้บริหาร  

สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557    ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าเบียเลียง ค่าที
พัก ค่าพาหนะ ฯลฯ สําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน
ตําบล พนักงานจ้าง ฯลฯ ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   (สํานักปลัด)

โครงการจัดงานมหกรรมของดีอําเภอภูเขียว  119  ปี จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการจัดงานมหกรรมของดีอําเภอภู
เขียว  119  ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (สํานักปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของสํานักงานปลัดโดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครังไม่เกิน 5,000บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)
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ค่าวัสดุ รวม 530,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  สิงของต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  
ดินสอ  ธงชาติ  หมึก  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด) 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว เช่นถังนํา ไม้กวาด นํายาเช็ด
กระจกนํายาถูพืนนํายาล้างห้องนํา ถังขยะฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (สํานักปลัด)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่งเช่นแบตเตอรียางใน
ยางนอกแม่แรงล็อคเกียร์ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้   (สํานักปลัด)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามันเบนซิน นํามัน
ดีเซลนํามันเครืองนํามันเบรก ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุการเกษตร  เช่น  ค่าจัดซือ จอบ พลัว มีด ฯลฯ 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (สํานักปลัด)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นจานบันทึกข้อมูล
ตลับผงหมึก ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 325,400 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 253,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของทีทําการอบต.ตังจ่ายจากเงินรายได้(สํานักปลัด)
ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 35,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของทีทําการอบต.ตังจ่ายจากเงินรายได้  
(สํานักปลัด)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโทรศัพท์เช่นค่าบริการขอเลขหมาย
โทรศัพท์   ค่าติดตัง  ค่าดําเนินการอืนๆ ค่าโทรศัพท์ประจําของทีทําการ 
อบต. ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานักปลัด)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 2,000 บาท
สําหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณียบัตรและค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์และอืน ๆ
ทีใช้ในการติดต่อราชการของสํานักงานปลัดตลอดจนเป็นค่าฝากส่ง
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของ อบต.
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 27,000 บาท
1. ค่าบริการอินเตอร์เน็ต   จํานวน   10,000  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการอินเตอร์เน็ตตําบล ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานัก
ปลัด)
2. ค่าปรับปรุงเว็ปไซต์ ดูแลระบบและเช่าโดเมน    จํานวน  17,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเว็ปไซต์ ดูแลระบบและเช่าโดเมน  ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ (สํานักปลัด)

งบลงทุน รวม 2,603,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 2,603,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบพนักพิงตํา จํานวน 17,400 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบพนักพิงตําจํานวน 6 ตัวๆละ  2,900  บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1.เป็นเก้าอีนวมมีพนักพิงตํา
2.ปรับระดับได้
3.มีล้อเลือน
4.มีทีพักแขน
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานัก
ปลัด)

ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบพนักพิงสูง จํานวน 5,900 บาท
เพือจัดซือเก้าอีสํานักงานแบบพนักพิงสูงจํานวน 1 ตัวๆละ  5,900  บาท
โดยมีคุณลักษณะดังนี
1.เป็นเก้าอีนวมมีพนักพิงสูง
2.ปรับระดับได้
3.มีล้อเลือน
4.มีทีพักแขน
(จัดหาทัวไปและสํารวจราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานัก
ปลัด)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป   (สํานักปลัด)

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด  2บานเปิด จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บานเปิดจํานวน  2  ตู้ๆ
ละ5,500  บาท ขนาดแบบ 2 บาน (มอก.) ,มีมือจับชนิดบิด, มีแผ่นชัน
ปรับระดับ 3 ชิน,คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัด)
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน 2,400,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ จํานวน 1 คันโดยมีคุณลัษณะดังนี
1.ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํากว่า 6000 ซีซี หรือกําลัง
เครืองยนต์สูงสุดไม่ตํากว่า  170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (1) ตู้บรรทุกมูล
ฝอย  มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า  10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ
นําหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม  (2) นําหนักของรถรวม
นําหนักบรรทุก ไม่ตํากว่า 12,000 กิโลกรัม  (3) ชุดอัดท้ายทํางานด้วย
ระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อ
ตารางนิว (4) มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง(จัดหาตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ ปี2559)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทัวไป  (สํานักปลัด)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต  จํานวน  1  เครือง โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร  ดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ทีมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 1.5 GHz 
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ทีมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
- มีหน้าจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS 
หรือ SUPER AMOLED 
- มีขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 9.7 นิวและมีความละเอียดไม่น้อย
กว่า 2,048x1,536 Pixel 
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth และ GPS ได้เป็น
อย่างน้อย
- มีอุปกรณ์เชือมต่อระบบ 3G หรือดีกว่าแบบติดตังภายในตัว
เครือง (built-in) 
- มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel 
- มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป (สํานักงานปลัด)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ ทีอยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบของสํานักปลัด โดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครังเกิน  5,000
  บาท
เช่นรถยนต์ส่วนกลาง  คอมพิวเตอร์ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (สํานัก
ปลัด)

งบรายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 25,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 25,000 บาท

ค่าจ้างสถานศึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ จํานวน 25,000
      บาท เพือจ่ายเป็นค่าจ้างสถานศึกษาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการของ อบต.โอโล  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (สํานักปลัด)
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งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  อบต.ผักปัง  อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ใน
การดําเนินงานตามโครงการประสานความร่วมมือพัฒนาศูนย์
ประสานราชการและข้อมูลข่าวสารการจัดซือจัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  อําเภอภูเขียว  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ตาม
ระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3) หนังสือ อบต.ผักปัง ที ชย 74201/655 ลงวันที 26 กรกฎาคม 2560
 เรือง  การขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์
รวมข่าวจัดซือจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิน อ.ภู
เขียว ประจําปีงบประมาณ 2561(สํานักปลัด ) ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว
ไป

งานบริหารงานคลัง รวม 2,570,650 บาท
งบบุคลากร รวม 1,806,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,806,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,120,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล กองคลัง   ดังนี
-  นักบริหารงานคลัง  1  คน อัตราเงินเดือน 33,560 บาท  
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 คน อัตราเงินเดือน 24,490 บาท  
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน1 คน อัตราเงินเดือน 16,920
  บาท  
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  1  คนอัตราเงินเดือน18,440 บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองคลัง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารงานคลัง  1  คน  
อัตราเดือนละ 3,500 บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดชัยภูมิ  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 43) พ.ศ. 2559
  ประกาศ  ณ  วันที  4  พฤษภาคม  พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองคลัง)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 196,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํากองคลัง  จํานวน  1  ตําแหน่ง   ดังนี
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1  คน    เดือนละ  16,340   บาท    
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 387,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างกองคลัง   ดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  1  คน อัตราเงินเดือน 11,347 บาท 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1  คน  อัตราเงินเดือน   11,960 บาท 
- คนงานทัวไป  1   คน       อัตราเงินเดือน  9,000 บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง   ดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ  1  คน  อัตราเงินเพิมเดือนละ 2,000  บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1  คน  อัตราเงินเพิมเดือนละ 2,000  บาท
- คนงานทัวไป  1   คน                 อัตราเงินเพิมเดือนละ 1,000  บาท
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

งบดําเนินงาน รวม 705,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 285,100 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 142,100 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯ
ตามระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองคลัง)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดัง
นี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 87,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักให้กับพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้าง
ประจํา  ตามหนังสือสังการ   ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองคลัง)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 46,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล 
และลูกจ้างประจํา ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าใช้สอย รวม 288,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 90,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงทีได้มาซึงบริการใด ๆ  เช่น   ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ, ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ
  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 108,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทําแผนทีภาษีของ อบต.โอโล  ตามพระ
ราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2550      
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.3/ว 67  ลงวันที  9
  มกราคม  2555
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  ด่วนมาก  ที มท 0808.3/ว 462 ลง
วันที  29 กุมภาพันธ์ 2551  เรือง  การจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
คลัง)     
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร เช่น ค่า
เบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ในการเดินทางไป
อบรมสัมมนาหรือไปราชการอืนใด  ตามคําสัง  ระเบียบ  หรือทีมีกฎหมาย
กําหนด  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้    (กองคลัง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของกองคลัง  โดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครังไม่เกิน 5,000 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าวัสดุ รวม 98,850 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  สิงของต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  
ดินสอ  ธงชาติ  หมึก  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 8,850 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน
นํามันดีเซล  นํามันเครือง  นํามันเบรค  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
(กองคลัง)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นจานบันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึก  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 33,400 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณียบัตร  และค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์และอืน ๆ ที
ใช้ในการติดต่อราชการของกองคลัง   ตลอดจนเป็นค่าฝากส่งเอกสารเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของ อบต. 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม กรณีบริการอินเตอร์เน็ตตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
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งบลงทุน รวม 58,600 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 58,600 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด  2บานเปิด จํานวน 16,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บเอกสาร  2  บานเปิด จํานวน  3  ตู้ ๆ
 ละ  5,500  บาท  โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ 1  สํานักงบประมาณ  ดังนี
1. ขนาด 2 บาน (มอก.)
2.มีมือจับชนิดบิด
3.มีแผ่นชันปรับระดับ  3  ชิน
4.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กองมาตรฐานงบประมาณ  1
  สํานักงบประมาณ)  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองคลัง)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน  จํานวน  1  เครือง  ๆ
 ละ 16,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองคลัง)  โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร  ดังนี
-เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิว) 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า1TBหรือ ชนิดSolid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่ามี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19นิว จํานวน 1 หน่วย
(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 3,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด LED ขาว
ดํา จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองคลัง)โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร  ดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที(ppm)
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร)
 

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ  จํานวน  1  ชุด  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองคลัง)โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที(จัดหาตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่างๆ  โดยมีค่าใช้จ่าย
ในแต่ละครังเกิน  5,000  บาท
เช่นรถยนต์ส่วนกลาง  คอมพิวเตอร์ฯลฯ ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองคลัง)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 260,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการเพิมประสิทธิภาพ อปพร. จํานวน 60,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิมประสิทธิภาพ อปพร.  ตามพระ
ราชบัญญัติ   ระเบียบ   และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ. 2522
2)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2549
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน  พ.ศ. 2553  
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที  มท 0808.2/ว 3795  ลงวัน
ที  17 พฤศจิกายน 2552   เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่า
ตอบแทนและค่าวัสดุเครืองแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  
6)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557 
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล  (2561 – 2564)  เพิม
เติมฉบับที 1   (สํานักปลัด)   

ค่าใช้จ่ายโครงการลดอุบัติเหตุ (ปีใหม่+สงกรานต์) จํานวน 120,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ  เช่น  เทศกาลวันปีใหม่   เทศกาลวันสงกรานต์  
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ตามหนังสือสังการ  ดังนี  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5/ว
 1634  ลงวันที 22 กันยายน 2557  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมากที 0808.2/ว 2373
  ลงวันที  23  ธันวาคม 2557  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  พ.ศ
. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  0808.2/ว2721 ลว 18 ธันวาคม 2558
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559(สํานักปลัด อบต.)  ตังจ่าย
จากเงินรายได้

ค่าวัสดุ รวม 40,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซือวัสดุเครืองดับเพลิงไว้ใช้ขณะปฏิบัติงานของพนักงาน
ดับเพลิง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ( สํานักปลัด ) 
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งบลงทุน รวม 40,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 40,000 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงปรับฝอย จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหัวฉีดนําดับเพลิงปรับฝอย  จํานวน 1  หัว ๆ
 ละ 40,000  บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัด)รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี
- ทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอยนําหนักเบาแข็งแรงทนทานพร้อมมือจับแบบ
ด้ามปืน
- ให้ปริมาณนําทีสมําเสมอไม่ว่าจะเปลียนรูปแบบนําเป็นแบบใด
- เปลียนรูปแบบนําโดยไม่ต้องปิดหัววาล์ว
- ปรับนําให้เป็นลําตรงและบานจนถึง110องศา
- ให้รูปแบบนําทีสมบูรณ์แม้ทีแรงดันนําตํา
- สามารถเปลียนอะไหล่ฟันหมุนได้
- สามารถใช้กับหัวชักโฟมและท่อโฟมได้

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 8,910,350 บาท
งบบุคลากร รวม 3,696,740 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,696,740 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,352,240 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินพนักงานส่วนตําบล  กองการศึกษา  ตามแผนอัตรา
กําลัง  3  ปี  ดังนี
 -  นักบริหารการศึกษา  1  คน  เดือนละ  32,800  บาท *12  (ว่าง)  
 -  นักวิชาการศึกษา  1  คน    เดือนละ   29,610   บาท *12
 (ว่าง)       รวม 2 ตําแหน่ง    748,920    บาท
 -  ครู ผดด.ศพด.วัดธาตุ   1*23,360*12  - ครู ผดด.ศพด.ห้วย
พลวง  1*22,450*12
 - ครู ผดด.ศพด.วัดบริบูรณ์  1*22,890*12  - ครู ผดด.บ้านหนอง
แวง 1  1*22,450*12
 -  ครู ผดด.ศพด.โนนดินจี  1*23,360*12  - ครู ผดด.บ้านหนอง
แวง 2  1*19,100*12
 รวม   6  ตําแหน่ง   เป็นเงิน  1,603,320  บาท    
ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการศึกษา)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งนักบริหารการศึกษา ตามประกาศคณะ
กรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไข
เกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  (แก้ไขเพิม
เติม  ฉบับที 43) พ.ศ. 2559  ประกาศ  ณ  วันที  4  พฤษภาคม  พ.ศ
.2559 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการศึกษา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,234,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง กองการศึกษา  ดังนี
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา    1*19,510*12 - ผู้ดูแลเด็ก  1*9,740*12
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1*12,340*12 รวม  3  ตําแหน่ง  
เป็นเงิน 494,760  บาท  
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน  5  คน   
จํานวน 64,400*12 =  772,800  บาท    
ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการศึกษา)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 68,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง  ดังนี
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1*945*12
- ผู้ดูแลเด็ก  1*260*12     รวม  2  ตําแหน่ง  เป็นเงิน  14,460  บาท
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จํานวน  5
  คน   จํานวน 2,035*12 =  24,420  บาท  ตามหนังสือสังการดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง  ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองการ
ศึกษา)
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งบดําเนินงาน รวม 2,553,610 บาท
ค่าตอบแทน รวม 342,650 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 301,650 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง  เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ฯลฯตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการ
ศึกษา)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง  ตามระเบียบ  และหนังสือสัง
การ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการ
ศึกษา)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักให้กับพนักงานส่วนตําบล  ตามระเบียบและ
หนังสือสังการ 
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้   (กองการศึกษา)
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ค่าใช้สอย รวม 691,800 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าสิงทีได้มาซึงบริการใด ๆ  เช่น   ค่าเย็บหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ, ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ, 
ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 401,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้  ศพด. จํานวน  5
  ศูนย์  จํานวนนักเรียน  72  คน ๆ  ละ  20  บาท ทังหมด  245  วัน  ดัง
นี
-  ศพด.วัดบริบูรณ์ จํานวน  12x 20 x 245   เป็นเงิน  58,800  บาท 
- ศพด.วัดธาตุ  จํานวน  14x 20 x 245   เป็นเงิน   68,600  บาท
- ศพด.บ้านโนนดินจี    จํานวน  16x 20 x 245  เป็นเงิน    78,400
  บาท
- ศพด.บ้านห้วยพลวง  จํานวน  8x 20 x 245   เป็นเงิน    39,200
   บาท
- ศพด.บ้านหนองแวง   จํานวน  22x 20x 245เป็นเงิน 107,800บาท
กรณีนักเรียนเพิม ตังเพิม 10 คน ๆ ละ 20 บาท จํานวน 245 วัน  เป็น
เงิน 49,000 บาท  ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล  (2561-2564
)  ยุทธศาสตร์ที 3  (3.1) หน้า  86  ข้อ 14  (กองการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็ก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
พัฒนาตําบล(2561-2564)  ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1) หน้า 87 ข้อ 6 (กอง
การศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโครงการจัดแสดงผลงานของเด็ก (ปัจฉิมนิเทศ) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดแสดงผลงาน ของเด็ก 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล  (2561-2564)ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1)  
หน้า 88 ข้อ 14 (กองการศึกษา)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ใน
การเดินทางไปอบรมสัมมนาหรือไปราชการอืนใด  ตามคําสัง 
ระเบียบ  หรือทีมีกฎหมายกําหนด ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้    (กองการศึกษา)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของกองการศึกษาโดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครัง
ไม่เกิน 5,000 บาท ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

ค่าวัสดุ รวม 1,476,160 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ  สิงของต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  ธง
ชาติ  หมึก  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถังนํา  
ไม้กวาด  นํายาเช็ดกระจก  นํายาถูพืน  นํายาล้างห้องนํา  ถังขยะ ฯลฯ  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)
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ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,356,160 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม(นม) ให้เด็กอนุบาล และเด็ก  ป.1-ป.6  
จํานวนเด็กนักเรียน  560  คน ๆ  ละ  8  บาท  จํานวน  260  วัน  ดังนี  
 - โรงเรียนเนรมิตศึกษา จํานวน  156 x 8 x 260   เป็นเงิน   324,480
   บาท
 - โรงเรียนบ้านโนนดินจี จํานวน  166 x 8 x 260   เป็นเงิน   345,280
   บาท
 - โรงเรียนบ้านห้วยพลวง จํานวน  87 x 8 x 260    เป็นเงิน   180,960
   บาท
 - โรงเรียนบ้านหนองแวง      จํานวน  151 x 8 x 260   เป็น
เงิน   314,080   บาท
กรณีนักเรียนเพิม ตังเพิม 10 คน ๆ ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน  
เป็นเงิน 20,800 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผน
พัฒนาตําบล (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1) หน้า 87 ข้อ 2 
(กองการศึกษา)
และค่าจัดซืออาหารเสริม (นม)  ให้ ศพด.  จํานวน  5  ศูนย์ 
 จํานวนนักเรียน  72  คน ๆ  ละ  8  บาท   ทังหมด  260  วัน  ดังนี
 - ศพด.วัดบริบูรณ์  จํานวน  12 x 8 x 260 เป็นเงิน   24,960   บาท
 - ศพด.วัดธาตุ  จํานวน  14 x 8 x 260 เป็นเงิน   29,120   บาท
 - ศพด.บ้านโนนดินจี    จํานวน  16 x 8 x 260 เป็นเงิน    33,280
  บาท
 - ศพด.บ้านห้วยพลวง   จํานวน  8 x 8 x 260 เป็นเงิน    16,640  บาท
 - ศพด.บ้านหนองแวง   จํานวน  22 x 8 x 260 เป็นเงิน   45,760
   บาท
   กรณีนักเรียนเพิม  ตังเพิม 10 คน ๆ ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน  เป็น
เงิน 20,800 บาท ตามหนังสือสังการดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม  2560 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที  14  มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล  (2561-2564
) ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1) 
หน้า 87 ข้อ 2 (กองการศึกษา)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นจานบันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึก  ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 43,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตังจ่ายจากเงินรายได้   
(กองการศึกษา)

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 18,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   (กองการศึกษา)
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งบลงทุน รวม 220,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 20,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของกองการศึกษาโดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละ
ครังเกิน  5,000  บาท  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 200,000 บาท
อาคารต่าง ๆ
โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโอ
โล  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองการศึกษา)
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งบเงินอุดหนุน รวม 2,440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 2,440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 2,440,000 บาท

97.  อุดหนุนโรงเรียนในพืนที (อาหารกลางวัน)     จํานวน   
     2,280,000      บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนเกียวกับอาหารกลางวัน
เด็กนักกเรียนในตําบล ดังนี
 - โรงเรียนเนรมิตศึกษา  จํานวน  156 x 20 x 200 เป็นเงิน   624,000
   บาท
 -  โรงเรียนบ้านโนนดินจี  จํานวน  166 x 20 x 200   เป็น
เงิน   664,000   บาท
 -  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง  จํานวน  87 x 20 x 200    เป็น
เงิน   348,000   บาท
 -  โรงเรียนบ้านหนองแวง      จํานวน  151 x 20 x 200   เป็น
เงิน   604,000   บาท
 กรณีนักเรียนเพิม/ตังเพิม  10  คน ๆ  ละ  20  บาท  จํานวน  200  วัน   
เป็นเงิน  40,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล  
 (2561-2564) ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1) หน้า 86 ข้อ 11  (กองการศึกษา)
- อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนดินจี    จํานวน     40,000      บาท  
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการของโรงเรียนโนนดินจี 
ในภารกิจด้านการศึกษาและสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
      ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1
) หน้า 84 ข้อ 4 (กองการศึกษา)
 -อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยพลวง    จํานวน   40,000      บาท  
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการของโรงเรียนบ้านห้วยพลวง 
ในภารกิจด้านการศึกษาและสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
 ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1
) หน้า 86 ข้อ 4 (กองการศึกษา)
 - อุดหนุนโรงเรียนเนรมิตศึกษา     จํานวน   40,000       บาท  
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการของโรงเรียนเนรมิตศึกษา 
ในภารกิจด้านการศึกษาและสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
             ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (2561 – 2564) ยุทธศาสตร์
ที 3 (3.1) หน้า 86 ข้อ 4 (กองการศึกษา)
-อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองแวง    จํานวน       40,000       บาท
  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการของโรงเรียนบ้านหนองแวง 
ในภารกิจด้านการศึกษาและสาธารณสุข  ตังจ่ายจากเงินรายได้  
 ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 3 (3.1
) หน้า 86 ข้อ 4 (กองการศึกษา)ตามหนังสือสังการดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท ด่วนทีสุด 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  15:25:45 หน้า : 24/48



แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 300,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการขยะ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริหารจัดการขยะ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผน
พัฒนาตําบล 2561-2564) เพิมเติมฉบับที 1  (สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสังการ ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  ประกอบกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  เรือง  ชือโรคติดต่อและอาการสําคัญ
4) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535
5) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0120 ลงวัน
ที 12 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า
7) หนังสือกรมด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 940 เรือง ขอความร่วมมือเร่ง
รัดการกําจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพืนทีเสียง
8) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว 0994 ลงวัน
ที 24 กุมภาพันธ์ 2560
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/729
 ลงวันที 31 มีนาคม 2560  
10) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล 2561-2564) 
 ยุทธศาสตร์ที 2 (2.2) หน้า 78 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 180,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น นํายา
เคมี,  ทรายอะเบรท , วัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น    ตังจ่าย
จากเงินรายได้   (สํานักงานปลัด)
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ประสพภัยหนาว จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวภายใน
ตําบล ตามระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี
1)  ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้
มีรายได้น้อยและผู้ไร้ทีพึง  พ.ศ. 2552   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564) ยุทธ
ศาสตรที  6 (6.6) หน้า 103 ข้อ 6(สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเด็กและสตรีฯ(ต้านความรุนแรง) จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมเด็กและสตรี (ต้านการทํา
รุนแรง)ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถุกกระทําด้วยความารุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (2561 – 2564)ยุทธศาสตร์
ที 2 (2.4) หน้า 83 ข้อ 2 (สํานักปลัด)

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 2,263,040 บาท
งบบุคลากร รวม 1,154,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,154,520 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 644,520 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล กองช่าง   ดังนี
  -  นักบริหารงานช่าง   1  คน อัตราเงินเดือน 30,790    บาท
  -  นายช่างโยธา    1   คน  อัตราเงินเดือน   22,920  บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้    (กองช่าง)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง   1  คน  
เดือนละ 3,500  บาท ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดชัยภูมิ  เรืองหลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตําบล  (แก้ไขเพิมเติม  ฉบับที 43) พ.ศ. 2559
  ประกาศ  ณ  วันที  4  พฤษภาคม  พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ (กองช่าง)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 396,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างกองช่าง    ดังนี
- ผู้ช่วยช่างโยธา    1  คน อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1   คน  อัตราเงินเดือน   12,100 บาท     
- พนักงานขับรถกระเช้า  1 คน  อัตราเงินเดือน  9,400 บาท 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวพนักงานจ้าง   ดังนี
- ผู้ช่วยช่างโยธา    1  คน อัตราเดือนละ  2,000 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1   คน อัตราเดือนละ  2,000 บาท
- พนักงานขับรถกระเช้า  1 คน  อัตราเงินเดือน  2,000 บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง) 
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งบดําเนินงาน รวม 664,520 บาท
ค่าตอบแทน รวม 196,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.    
เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนสําหรับพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง  เป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) และ ฯลฯ ตาม
ระเบียบ  กฎหมาย และหนังสือสังการ  ดังนี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29 พฤษภาคม 2557 เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3072  ลงวัน
ที  29  กันยายน  2557  เรือง  แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบ
แทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
4) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 380 ลงวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต
. เรือง กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจําปีสําหรับพนักงานส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2558
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.3/ว
 27 ลงวันที 29 ธันวาคม 2559 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกียวกับหลัก
เกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี  ตังจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง  

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ    
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 2409 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้ กองช่าง  
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านพักให้กับพนักงานส่วนตําบล ตาม
หนังสือสังการ   ดังนี  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  พ.ศ. 2548 
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2551
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน  (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
 ตุลาคม 2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง  

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 20,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร   
เพือจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้กับพนักงานส่วนตําบล ตาม
ระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ. 2541   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2549  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนทีสุด ที กค. 0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 1013  ลงวันที 18
 กุมภาพันธ์ 2559  เรือง การเบิกเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษาบุตร 
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน ตังจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง  

ค่าใช้สอย รวม 120,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ           
เพือจ่ายเป็นค่าสิงทีได้มาซึงบริการใด ๆ  เช่น   ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ, ค่าจ้างเหมาบริการ  ฯลฯ
 รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อืน ๆ ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที  มท 0808.2/ว 7120  ลงวันที  1
 ธันวาคม 2559  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ตังจ่ายจากเงินรายได้  กองช่าง  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบียเลียงค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพักและค่าใช้จ่ายอืน ๆ ใน
การเดินทางไปอบรมสัมมนาหรือไปราชการอืนใด  ตามคํา
สัง  ระเบียบ  หรือทีมีกฎหมายกําหนดตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
 ตังจ่ายจากเงินรายได้    (กองช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของกองช่างโดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครังไม่เกิน 5,000บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของกองช่างโดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครังไม่เกิน 5,000บาท   
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ สิงของต่างๆ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  
ปลักไฟฟ้า  ฟิวส์  ตลับสายไฟ  ฯลฯ    ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรง  ไม้ต่างๆ  ปูนซีเมนต์  
ทราย  หิน   อิฐหรือซีเมนต์บล๊อค   เสียม ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินราย
ได้   (กองช่าง)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง    เช่น  แบตเตอรี  
ยางใน  ยางนอก  แม่แรง  ล็อคเกียร์ ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
ช่าง)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุนํามันเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเบนซิน
นํามันดีเซล นํามันเครือง นํามันเบรค ฯลฯ  ตังจ่ายจากเงินรายได้ (กอง
ช่าง)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่   
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    เช่น กระดาษเขียน
โปสเตอร์  พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ     
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)    
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์   เช่น  แผ่นจานบันทึกข้อมูล  
ตลับผงหมึก  ฯลฯ   ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,520 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,520 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าบริการทางโทรคมนาคม กรณีบริการอินเตอร์เน็ตตําบล  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

งบลงทุน รวม 49,700 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 49,700 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน จํานวน 3,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน โดยมีคุณลักษณะดังนี
1.)บุด้วยฟองนําหนาอย่างดี 
2.)ปรับขึนลงด้วยระบบไฮโดรลิค 
3.)หมุนได้โดยรอบ
4.)หุ้มด้วยหนัง pvcอย่างหนา ขนาด 45*50*89-101 ซม. (จัดหาทัวไป
และสํารวจราคาตามท้องตลาดเนืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์สํานักงบประมาณ)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป (กองช่าง) 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือคอมพิวเตอร์สํานักงาน  จํานวน  1  เครือง  ๆ
 ละ 16,000 บาท ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)  โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร  ดังนี
-เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิว) 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดี
กว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1,000 Base-T หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1
 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว จํานวน 1 หน่วย(จัดหาตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)
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ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 7,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จํานวน 1 เครือง ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
สาร  ดังนี
- เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner 
และ FAX ภายในเครืองเดียวกัน
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 4,800x1,200 dpi 
หรือ 1200x4,800 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 15 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) 
- สามารถสแกนเอกสารขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x2,400 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทังสีและขาวดา
- สามารถทาสาเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น(จัดหาตามประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสาร)

ค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ จํานวน 2,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟ  จํานวน  1  ชุด  ตังจ่ายจากเงินอุด
หนุนทัวไป  (กองช่าง)โดยมีคุณลักษณะพืนฐานตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร  ดังนี
- มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)
- สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที(จัดหาตามประกาศเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สินทีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของกองการศึกษา  โดยมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครังเกิน  5,000  บาท  
ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)
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งบเงินอุดหนุน รวม 394,300 บาท
เงินอุดหนุน รวม 394,300 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 394,300 บาท

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภูเขียวจํานวน       394,300     บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภูเขียว
ดังนี
1.ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านโอโล หมู่ที 1งบ
ประมาณ 28,227.67 บาท
2.ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านโนนตุ่น หมู่ที 2 งบ
ประมาณ 33,029.83 บาท
3.ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านค้าว หมู่ที 3  งบ
ประมาณ 28,227.67  บาท
4. ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านนกเขาทอง หมู่ที 4
 งบประมาณ 36,803.72 บาท
5.  ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ บ้านโนนดินจี  หมู่ที 5
 งบประมาณ 22,817.75 บาท
6.  ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ บ้านหนองตาไก้ หมู่
ที 6 งบประมาณ 38,325.26  บาท
7.  ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ บ้านห้วยพลวง  หมู่
ที 7 งบประมาณ 40,784.12 บาท
8. ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ บ้านหนองแวง  หมู่ที 8
 งบประมาณ 39,318.22  บาท
9.  ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ บ้านหนองแวง  หมู่
ที 9 งบประมาณ 41,988.94 บาท
10. ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ บ้านโอโล หมู่ที 10
 งบประมาณ 28,227.67 บาท
11. ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ บ้านโอโล หมู่ที 11
 งบประมาณ 28,227.67 บาท
12.ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณ บ้านโนนดินจี หมู่
ที 12 งบประมาณ 28,227.67 บาท ตามระเบียบ  และหนังสือสังการ  ดัง
นี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3616  ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กอง
ช่าง)
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งานไฟฟ้าถนน รวม 4,444,100 บาท
งบลงทุน รวม 4,444,100 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 4,444,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการ  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที 9 จํานวน 129,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่
ที 9 ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5  เมตร ยาว 50 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 250 ตร.ม.  ลงดินลูกรังทังสองข้าง ขๆละ 30-50 เมตร ปริมาตร
ดินลูกรังไม่น้อยกว่า  7.5 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล
กําหนด)  สถานทีก่อสร้าง จากถนน คสล.เดิมสายบ้านนางทองปาน  บ้าน
หนองแวง  หมู่ที 9  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ลําดับ104  หน้า 43ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค้าว หมู่ที 13 จํานวน 315,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านค้าว หมู่ที 13
ปริมาณงาน ช่วงที 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.ช่วงที 2 ขนาดกว้าง 5
 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือทีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 90
 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลโอโลกําหนด)  สถานทีก่อสร้าง ถนนสายนานาง
รําพันธ์ – นานางเดือน บ้านค้าว หมู่ที 13  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครง
สร้างพืนฐานลําดับ160หน้า 51ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-
2564)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหนองแวง  ม. 9 จํานวน 111,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที 9
  ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 76  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 228  ตร.ม.  งานดินลูกรังกว้าง 3 เมตร ยาว 76
 เมตร หนาเฉลีย 0.20 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า  45.6 ลบ.ม
. (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโอโลกําหนด)  สถานที
ก่อสร้าง สายหนองสาธารณะบ้านช่างทุม  บ้านหนองแวง  หมู่ที 9
  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานลําดับ118  หน้า 45ปรากฏใน
แผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กอง
ช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้าว หมู่ที 3 จํานวน 57,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้าว หมู่ที 3ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4 เมตร  ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อ
สร้างไม่น้อยกว่า 112  ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทัง 2 ข้างๆละ 0.30 –
 0.50 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 2.10 ลบ.ม.    สถานทีก่อ
สร้าง สายบ้านนายสุนทร – กุดค้าว บ้านค้าว หมู่ที 3  ยุทธศาสตร์พัฒนา
ด้านโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)เพิม
เติมครังท1ี ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี หมู่ที 5 จํานวน 329,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดินจี หมู่
ที 5  ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม.  ลงดินถนน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 206 เมตร หนาเฉลีย 0.30 เมตร ลงดินลูกรังไหล่ทาง
ทังสองข้างๆละ   ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 247.2 ลบ.ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย    (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโอโลกําหนด)  สถานทีก่อสร้าง สายนางวาสนา – เชือมต่อ หมู่
ที 11 บ้านโนนดินจี  หมู่ที 5  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ลําดับ50หน้า 34ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้  หมู่ที 6 จํานวน 313,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาไก้  หมู่ที 6
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.  ลงดินลูกรังไหล่ทางทังสองข้างๆ
ละ 0.30-0.50 เมตร   ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 22.5 ลบ.ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโอโลกําหนด)  สถานทีก่อสร้าง สายนานายครรชิต – ไปภู
หยวก  บ้านหนองตาไก้  หมู่ที 6  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืน
ฐานลําดับ67  หน้า 37ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)ตัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ 9 จํานวน 29,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่
ที 9ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 20.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 61.50 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโอ
โลกําหนด)สถานทีก่อสร้าง สายบ้านนายเจียม  บ้านหนองแวง  หมู่
ที 9 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานลําดับ119  หน้า 45ปรากฏ
ในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที 9 จํานวน 80,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่
ที 9ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 56 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทังสองข้างๆ
ละ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า        ลบ.ม. (รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตําบลโอโลกําหนด)  สถานทีก่อสร้าง สายบ้านนายหนู
พบ – บ้านนางมะลิ บ้านหนองแวง  หมู่ที 9 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครง
สร้างพืนฐานลําดับ112  หน้า 44ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล
ปี (2561-2564)ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

โครงการก่อสร้างรางระบายนําตัว U บ้านหนองแวง  หมู่ที8 จํานวน 109,300 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําตัว U บ้านหนองแวง  หมู่ที8ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก
เฉลีย 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 93 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 0.40*0.40*0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโอโล
กําหนด) สถานทีก่อสร้าง หน้าบ้านนายทองใส – หน้าบ้านนางสมปอง บ้าน
หนองแวง หมู่ที 8 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ลําดับ84 หน้า 40ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)ตังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)
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โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกเข้าสู่พืนทีการเกษตร  บ้านห้วย
พลวง  หมู่ที 7

จํานวน 308,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร  บ้านห้วยพลวง  หมู่ที 7ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 2,300 เมตร หนาเฉลีย 0.07 เมตร ปริมาณหิน
คลุก 644 ลบ.ม.    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโอโลกําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง  ถนนสายภูหยวก บ้านห้วยพลวง หมู่ที 7ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืนฐานลําดับ80หน้า 38ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล
ปี (2561-2564)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและถมดินถนนเข้าสู่พืนทีการเกษตร บ้าน
โอโล หมู่ที 10

จํานวน 314,200 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลงหินคลุกและถมดินถนนเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร บ้านโอโล หมู่ที 10  ดังนี ช่วงที 1 STA 0+000 – STA 2+000
 ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลีย 0.07
 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 514.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลียปรับ
แต่งให้เรียบร้อย (เกรดเดอร์) ช่วงที 2 STA 2+000 – STA 2+450  ถม
ดินกว้าง 3.30 เมตร ยาว 450.00 เมตร สูงเฉลีย 0.60 เมตร    ลาด
เอียง 1:1 ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,053 ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลียปรับ
แต่งให้เรียบร้อย (เกรดเดอร์)ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450
 เมตร หนาเฉลีย 0.07 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 94.50 ลบ.ม
. พร้อมเกรดเกลียปรับแต่งให้เรียบร้อย (เกรดเดอร์)
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโอโลกําหนด)  สถานทีก่อสร้าง ถนนเพือการเกษตรสายร่องขาม
แป บ้านโอโล หมู่ที 10 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน
ลําดับ130หน้า 47ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)ตังจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้าว หมู่ที 3 จํานวน 255,200 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านค้าว หมู่ที 3  
ช่วงที 1  รือถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 17 ตร.ม. (ขน
ทิง)
ช่วงที 2  รือถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า 18 ตร.ม. (ขน
ทิง) STA 0+000 – STA 0+095
ช่วงที 3  รือถนน คสล. หนา 0.15 เมตร พืนทีไม่น้อยกว่า  4 ตร.ม. (ขน
ทิง)
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร และเท
คอนกรีตถนนทีรือทัง 3 ช่วง หรือรวมมีพืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 514 ตร
.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทังสองข้าง ข้างละๆ 30-50 เมตร ปริมาตรดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า  14.25 ลบ.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1
 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโอโลกําหนด)สถาน
ทีก่อสร้าง ถนน คสล. แยกปากค้าว – สีแยกโรงสี บ้านค้าว หมู่ที 3
  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐาน ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล
ปี (2561-2564)เพิมเติมครังท1ี ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)
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โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเขาทอง หมู่ที 4 จํานวน 346,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนกเขาทอง หมู่ที 4
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืนทีก่อสร้างไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. ลงดินลูกรังไหล่ทางทังสองข้าง ข้างๆ
ละ 30-50 เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 20.40 ลบ.ม.  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วน
ตําบลโอโลกําหนด)  สถานทีก่อสร้าง จากถนน คสล.เดิม – ทางโค้งเข้า
บ้าน บ้านนกเขทอง หมู่ที 4 งบประมาณ 346,000 บาท  ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานลําดับ44หน้า 33ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล
ปี (2561-2564)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียให้เรียบร้อย 
บ้านโอโล หมู่ที 11

จํานวน 262,800 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียให้
เรียบร้อย บ้านโอโล หมู่ที 11 ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ปริมาณหิน
คลุก 560 ลบ.ม.    พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโอโลกําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง ถนนเพือการเกษตรสายสนามบิน – บ้านหนองตาไก้  บ้านโอโล หมู่
ที 11  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานลําดับ140หน้า 48ปรากฏ
ในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กอง
ช่าง)

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโอโล หมู่ที 
1

จํานวน 347,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโอ
โล หมู่ที 1ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อย
กว่า 1,150 ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย (ราย
ละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลโอโลกําหนด)  สถานทีก่อ
สร้าง สีแยกบ้านนายโกวิทย์ – บ้านนางหริง บ้านโอโล หมู่ที 1 ยุทธศาสตร์
พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานลําดับ1  หน้า 26ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล
ปี (2561-2564)ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลโอโล จํานวน 404,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตําบลโอ
โล   ดังนี ปริมาณงาน  1.  รือหลังคาเดิมและมุงหลังคาใหม่โดย
ใช้ Metal Sheet ลอนสเปนสีนําตาลเข้ม หนา 0.35 มม. หรือมีพืนทีไม่
น้อยกว่า 844 ตร.ม.  
2.  งานรือฝ้าเพดานชันสองและชันหนึงบางส่วนพร้อมติดตังโครงฝ้าฉาบ
เรียบไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม.สถานทีก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตําบลโอ
โล หมู่ที 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการ
องค์กร ลําดับ5หน้า 100ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)ตัง
จ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)

โครงการฝังท่อระบายนําภายในตําบล จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าฝังท่อระบายนําภายในตําบล ตามแบบ อบต.โอ
โล กําหนด ตังจ่ายจากเงินรายได้  (กองช่าง)
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โครงการลอกรางระบายนํา บ้านโอโล หมู่ที 1,11 จํานวน 29,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าลอกรางระบายนํา บ้านโอโล หมู่ที 1,11ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 3,616 เมตร ลึกเฉลีย 0.30 เมตร ปริมาณ
ดิน 301.33 ลบ.ม. สถานทีกอสร้าง รางระบายนําภายในบ้านโอโล หมู่
ที 1,11 
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพืนฐานลําดับ147  หน้า 49ปรากฏใน
แผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564)ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (กอง
ช่าง)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงบ่อขยะ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อขยะของ อบต.โอโล ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  (กองช่าง)

โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจ้างเหมาซ่อมแซมถนน  ตามแบบ อบต. กําหนด  ตังจ่ายจาก
เงินรายได้  (กองช่าง)

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายนํา จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงรางระบายนํา ในเขตตําบลโอโล ตังจ่าย
จากเงินรายได้  (กองช่าง)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 280,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 280,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 280,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการขับเคลือนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง

จํานวน 100,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขับเคลือนตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (2561 – 2564) เพิมเติมฉบับที 1
 (สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  15:25:45 หน้า : 37/48



ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บทบาทสตรี  ตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให่แก่องค์
กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557   
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 1659  ลงวันที  24  สิงหาคม  2553  เรือง  การส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31  พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ตังจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลปี (2561-2564) ยุทธ
ศาสตรที 2  (2.4) หน้า 83 ข้อ 2(สํานักปลัด)

ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอบรมต้านยาเสพติดฯ
ตามระเบียบ ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.3/ว
 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 เรือง มาตรการเร่งรัดด้านการปราบ
ปรามและหยุดยังการแพร่ระบาดของยาเสพติด
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 2348
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2557  ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาตําบล (2561 – 2564)ยุทธศาสตร์ที 2 (2.4) หน้า 83 ข้อ3
 (สํานักปลัด)

วันทีพิมพ์ : 3/10/2561  15:25:45 หน้า : 38/48



โครงการ อบต.เคลือนทีพบประชาชน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต. เคลือนทีพบประชาชน , ค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุน
การจัดประชุมประชาคมแผนชุมชนและสนับสนุนการขับเคลือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพือนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาท้องถินโดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือ
1)หนังสือที มท 0831.4/ว 865ลงวันที 12 มีนาคม  2553  ฯลฯ 4
)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที 29 มกราคม  2559  เรือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที 10 ตุลาคม 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําและประสานแผน
พัฒนาท้องถินสีปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559  
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 1002 ลงวันที 19 พฤษภาคม 2560 เรือง การเชือมโยงและบุรณาการ
แผนในระดับพืนที ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553 เรือง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถินแบบ
บูรณาการ  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0891.4/ว 976 ลงวันที 11
 มีนาคม 2554 เรือง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ  
7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล  (2561 – 2564) ยุทธศาสตร์ที 6 (6.1) 
หน้า 95 ข้อ 1 (สํานักปลัด)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 441,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 441,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 441,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนทัวไป (โอโลเกมส์) จํานวน 291,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาประชาชนทัวไปในพืนที
ตําบลโอโล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล  (2561– 2564) ยุทธศาสตร์ที 2 (2.1
) หน้า 76 ข้อ 3    (กองการศึกษา)
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โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพนักงานและประชาชนทัวไปเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจาก
เงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (2561– 2564) ยุทธศาสตร์
ที 2 (2.1) หน้า 76 ข้อ 1 (กองการศึกษา)

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 210,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 210,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงานลอยกระทง จํานวน 170,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานลอยกระทง  ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน พ.ศ. 2559  ตังจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนพัฒนา
ตําบล (2561– 2564) ยุทธศาสตร์ที 3 (3.3) หน้า 87 ข้อ 2 (กองการ
ศึกษา)

โครงการสืบสานจารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสืบสานจารีตประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้
จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (2561– 2564)ยุทธศาสตร์ที 3 (3.3
) หน้า 87 ข้อ 2 (กองการศึกษา)

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 59,000 บาท
งบลงทุน รวม 59,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 59,000 บาท
ครุภัณฑ์การเกษตร
ค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน จํานวน 59,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพ่นหมอกควัน  จํานวน 1  เครือง ๆ
 ละ  59,000  บาท(จัดหาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  กอง
มาตรฐานงบประมาณ  1  สํานักงบประมาณ)รายละเอียดคุณลักษณะ ดัง
นี (1) ปริมาณการฉีดพ่นนํายาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชัวโมง  (2) ถัง
บรรจุนํายาไม่น้อยกว่า 6 ลิตร   (3) กําลังเครืองยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรง
ม้า ตามหนังสือสังการ  ดังนี
1) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว
 1134 ลงวันที 9 มิถุนายน  2558  เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว
 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน  2559 เรือง แนวทางการพิจารณาสิงของที
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ 
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป  (สํานักปลัด)
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 70,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 70,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายโครงการ รักป่า รักนํา รักษาแผ่นดิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรักป่า รักนํา รักษาแผ่น
ดิน ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.4/ว
 164 ลงวันที 26 มกรามคม 2558  เรือง การดําเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.2/ว
 1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559  เรือง โครงการ “รักนํา รัก
ป่า  รักษาแผ่นดิน”
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
ตังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (2561 – 2564)
เพิมเติมฉบับที 1 

ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน ดูแลรักษาป่า จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการป้องกัน ดูแลรักษาป่า ตามพระ
ราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 ตังจ่ายจากเงินราย
ได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล (2561 – 2564)ยุทธศาสตร์ที 5 (5.2
) หน้า 93 ข้อ 2 (สํานักปลัด)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 17,912,220 บาท
งบกลาง รวม 17,912,220 บาท
งบกลาง รวม 17,912,220 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 206,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างกรณีนายจ้าง
ในอัตราร้อยละ  5  ของค่าจ้างทีองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องจ่ายเพือ
อุดหนุนเงินค่าเบียประกันสังคมของพนักงานจ้าง  คิด
เป็น 4,120,000x5/100= 206,000 บาท ตามพระราชบัญญัติ  และ
หนังสือสังการ  ดังนี  
1)  พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533  
2)  หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด  ที มท 0809.5/ว
 9  ลงวันที  22  มกราคม 2557  เรือง การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุดที มท 0809.5/ว
 81 ลงวันที 10 กรกฎาคม 2557 เรือง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรืองมาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3) 
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0809.4/ว
 1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัวไป
สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการสําหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิมค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
ตังจ่ายจากเงินรายได้
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,610,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้สูงอายุ    
1.อายุ  60-69 ปี จํานวน 915คนๆละ 600 บาท/เดือน รวม 549,000
  บาท/เดือน
2.อายุ  70-79 ปี จํานวน 477คนๆละ 700 บาท/เดือน รวม 333,900
  บาท/เดือน
3.อายุ  80-89 ปี จํานวน 185 คนๆละ 800 บาท/เดือน รวม 148,000
  บาท/เดือน
4.อายุ  90 ปีขึนไป จํานวน 20คนๆละ 1,000 บาท/เดือน รวม 20,000
  บาท/เดือน 
(คํานวณเปรียบเทียบ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท.0810.6/ว1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 ได้ดังนี
งบประมาณปี 58+59+60/3+จํานวนทีลงทะเบียนในระบบสารสนเทศฯ
ดัง
น1ี0,284,000+10,666,800+11,232,400/3=
10,727,733+684,000 = 11,411,733 ) ตามระเบียบและหนังสือสัง
การดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวัน
ที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลยุทธศาสตร์
ที 2 (2.3)หน้า 80 ข้อ 1
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 4,320,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้มีความพิการ จํานวน 450รายๆละ 800
บาท/เดือน(คํานวณเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0810.6/ว1234 ลงวันที 23
 มิถุนายน 2560 ได้ดังนีจํานวนคนทีเพิมขึนปี 58+59+60/3+จํานวนคน
ป5ี7 
ดังนี -30+(-10)+50/3=12.33+396=408 คน หรือจํานวนเงิน ปี58
+ปี59+ปี60/3 + จํานวนทีลงทะเบียนในระบบ
สารสนเทศ เป็น 3,504,000+3,408,000+3,888,000=
10,800,000/3 =3,600,000+384,000=3,948,000 บาท ) 
ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวัน
ที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0810.6
/ว1234 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรืองการซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการสรา◌้งหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทพพล
ภาพ
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป ยุทธศาสตร์ที 2 (2.3 ) หน้า 80 ข้อ 2
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เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 20รายๆละ 500
 บาท/เดือน (คํานวณเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท.0810.6/ว1234 ลงวันที 23
 มิถุนายน 2560 ได้ดังนีจํานวนเงิน ป5ี8+ปี59+ปี60/3 + จํานวนทีลง
ทะเบียนในระบบ
สารสนเทศ เป็น 102,000+108,000+120,000=330,000/3 =
110,000+0=110,000บาท)ตามระเบียบและหนังสือสังการดังนี
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนทัว
ไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตังจ่าย
จากเงินรายได้ ปรากฏในแผนพัฒนาตําบล(2561-2564)ยุทธศาสตร์
ที 2 (2.3) หน้า 80ข้อ 3
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สํารองจ่าย จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการดําเนินการ ในกรณีทีจําเป็นเช่น การ
เกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยพิบัติต่างๆ รวมทังปัญหาทีสร้างความเดือด
ร้อนให้กับประชาชนโดยส่วนรวมและอยู่ในภาวะทีจําเป็นเร่ง
ด่วน ตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการ   ดังนี
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667   ลง
วันที  12  มีนาคม   2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที  10  ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันที  6
  มิถุนายน 2559   เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที   13  มกราคม  2558   เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนทีสุด  ที  มท  0891.2/ว  4515
  ลงวันที  11  สิงหาคม 2558/   เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน   นําป่าไหลหลาก  และดินถล่ม
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 843  ลงวันที 28 เมษายน 2559  เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558  เรือง  การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3358  ลงวัน
ที 29  ตุลาคม  2553
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560
13)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ตังจ่ายจากเงินรายได้
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 150,000 บาท
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  จํานวน   150,000  บาท  
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับองค์ก่ีบริหาร
ส่วนตําบล ไม่น้อยกว่า ร้อยละ  40  ของค่าบริการสาธารณสุขทีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามประกาศ และหนังสือสังการ  ดัง
นี
1)  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน  เรือง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการ
สาธารณะ  ลงวันที  23  พฤศจิกายน  2552
2)  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหน
ดหลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถินหรือพืนที พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
5)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2557  
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
9)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)ตังจ่ายจากเงินรายได้ 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 205,420 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน 
(ก.บ.ท.)ให้สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
จํานวน 1% ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีไม่
รวมเงินอุดหนุน เงินกู้ เงินทีมีผู้อุทิศให้มารวมคํานวณ ตามพระราช
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500  โดยคํานวณ
ตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการรายรับทุกประเภท
ประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงินกู้   เงินทีมี
ผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)  โดยในปี  2561  ได้ประมาณการ
ไว้ที  50,500,000  บาท   คํานวณได้  ดังนี  50,500,000 –
 29,958,000  =  20,542,000  X  1/100 =  205,420
  บาท  ตามพระราชบัญญัติ  เบียบ  และหนังสือสังการดังนี
1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
4)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
5)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน  ที มท 0808.5/ว 30 ลงวันที  12 กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตังจ่ายจากเงินรายได้
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 206,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,610,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

205,420

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,320,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

เงินเดือนนายก/รองนายก

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 396,000 1,234,500

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 72,000 68,000

เงินเดือนพนักงาน 644,520 2,352,240

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา

เงินประจําตําแหน่ง 42,000 42,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบกลาง งบกลาง

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 150,000

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000

เงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม 206,000

เบียยังชีพผู้สูงอายุ 12,610,800

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)

205,420

สํารองจ่าย 300,000

เบียยังชีพคนพิการ 4,320,000

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการ
เมือง)

เงินค่าตอบแทนประจํา
ตําแหน่งนายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน 2,430,600 2,430,600

เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ทีปรึกษานายก
เทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล

90,720 90,720

เงินเดือนนายก/รองนายก 532,080 532,080

เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก 45,600 45,600

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,051,740 3,682,240

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน 15,120 15,120

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงาน
จ้าง 293,580 433,580

เงินเดือนพนักงาน 3,596,760 6,593,520

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 196,080 196,080

เงินประจําตําแหน่ง 252,000 336,000

งบดําเนินงาน ค่าตอบแทน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 96,000 116,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

130,000 301,650

ค่าเช่าบ้าน 36,000 36,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 10,000 5,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 50,000 80,000

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 401,800

ค่าใช้จ่ายโครงการ รัก
ป่า รักนํา รักษาแผ่น
ดิน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็ก 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
แสดงผลงานของเด็ก 
(ปัจฉิมนิเทศ)

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วย
เหลือผู้ประสพภัยหนาว 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการขยะ 60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกัน ดูแลรักษาป่า 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

487,100 918,750

ค่าเช่าบ้าน 207,000 279,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 30,000 45,000

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเพือให้ได้มาซึง
บริการ 342,760 472,760

รายจ่ายเกียวกับการรับรอง
และพิธีการ 40,000 40,000

รายจ่ายเกียวเนืองกับการ
ปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ

ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 401,800

ค่าใช้จ่ายโครงการ รัก
ป่า รักนํา รักษาแผ่น
ดิน

30,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ 80,000 80,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
งานวันเด็ก 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
ทําแผนทีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

108,000 108,000

ค่าใช้จ่ายโครงการจัด
แสดงผลงานของเด็ก 
(ปัจฉิมนิเทศ)

20,000

ค่าใช้จ่ายโครงการช่วย
เหลือผู้ประสพภัยหนาว 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
บริหารจัดการขยะ 60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกัน ดูแลรักษาป่า 40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
ป้องกันและระงับโรค
ติดต่อ

60,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ประสิทธิภาพ อปพร.

ค่าใช้จ่ายโครงการลด
อุบัติเหตุ (ปี
ใหม่+สงกรานต์)
ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการขับเคลือน
ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเด็กและ
สตรีฯ(ต้านความ
รุนแรง)

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมต้านยาเสพติด 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอม
รมสัมมนาเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งาน
ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

50,000

โครงการ อบต.เคลือน
ทีพบประชาชน 40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประชาชนทัว
ไป (โอโลเกมส์)

291,000

โครงการจัด
งานมหกรรมของดี
อําเภอภูเขียว  119  ปี

โครงการจัดงานลอย
กระทง 170,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันฯ 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายโครงการเพิม
ประสิทธิภาพ อปพร. 60,000 60,000

ค่าใช้จ่ายโครงการลด
อุบัติเหตุ (ปี
ใหม่+สงกรานต์)

120,000 120,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมการขับเคลือน
ตามหลักของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการส่ง
เสริมและพัฒนา
ศักยภาพบทบาทสตรี

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมเด็กและ
สตรีฯ(ต้านความ
รุนแรง)

40,000

ค่าใช้จ่ายโครงการ
อบรมต้านยาเสพติด 100,000

ค่าใช้จ่ายโครงการอม
รมสัมมนาเพิม
ศักยภาพในการปฏิบัติ
งาน

100,000 100,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการ 70,000

ค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราช
อาณาจักร

170,000 220,000

โครงการ อบต.เคลือน
ทีพบประชาชน 40,000

โครงการจัดการแข่ง
ขันกีฬาประชาชนทัว
ไป (โอโลเกมส์)

291,000

โครงการจัด
งานมหกรรมของดี
อําเภอภูเขียว  119  ปี

200,000 200,000

โครงการจัดงานลอย
กระทง 170,000

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันฯ 150,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานจารีต
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 20,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 30,000 30,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 100,000

วัสดุเครืองดับเพลิง

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 180,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,356,160

วัสดุการเกษตร

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 10,000

วัสดุสํานักงาน 20,000 50,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 8,520

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 18,000

ค่าไฟฟ้า 25,000

ค่าบริการไปรษณีย์

ค่าบริการโทรศัพท์

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 3,200

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งานแบบพนักพิงตํา

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งานแบบพนักพิงสูง
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

โครงการสืบสานจารีต
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิน

40,000

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 100,000 140,000

ค่าวัสดุ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 50,000 80,000

วัสดุคอมพิวเตอร์ 80,000 140,000

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 100,000

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน 258,850 358,850

วัสดุเครืองดับเพลิง 40,000 40,000

วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 80,000

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ
แพทย์ 180,000

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,356,160

วัสดุการเกษตร 10,000 10,000

วัสดุก่อสร้าง 50,000

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 40,000 50,000

วัสดุสํานักงาน 150,000 220,000

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทร
คมนาคม 35,400 43,920

ค่านําประปา ค่านําบาดาล 35,000 53,000

ค่าไฟฟ้า 253,000 278,000

ค่าบริการไปรษณีย์ 27,000 27,000

ค่าบริการโทรศัพท์ 8,400 8,400

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งาน 3,200

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งานแบบพนักพิงตํา 17,400 17,400

ค่าจัดซือเก้าอีสํานัก
งานแบบพนักพิงสูง 5,900 5,900
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารขนาด  2บาน
เปิด

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต
ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์
สํานักงาน 16,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,700

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา
ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ 2,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 20,000 20,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับ
เพลิงปรับฝอย

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการ  ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแวง 
หมู่ที 9

129,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านค้าว หมู่ที 13

315,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ค่าจัดซือตู้เหล็กเก็บ
เอกสารขนาด  2บาน
เปิด

27,500 27,500

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์
แท็ปเล็ต 19,000 19,000

ค่าจัดซือคอมพิวเตอร์
สํานักงาน 16,000 32,000

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
Multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet)

7,700

ค่าจัดซือเครืองพิมพ์ 
ชนิดเลเซอร์หรือ ชนิด 
LED ขาวดํา

3,300 3,300

ค่าจัดซือเครืองสํารอง
ไฟ 2,800 5,600

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 170,000 210,000

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซือเครืองพ่น
หมอกควัน 59,000

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขน
ส่ง

ค่าจัดซือรถบรรทุกขยะ 2,400,000 2,400,000

ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง

ค่าจัดซือหัวฉีดนําดับ
เพลิงปรับฝอย 40,000 40,000

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค

โครงการ  ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองแวง 
หมู่ที 9

129,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านค้าว หมู่ที 13

315,600
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองแวง  ม. 9

111,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านค้าว หมู่ที 3

57,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนดินจี หมู่ที 5

329,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตาไก้  หมู่ที 
6

313,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ 9

29,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ที 9

80,300

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําตัว U บ้าน
หนองแวง  หมู่ที8

109,300

โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงหิน
คลุกเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร  บ้านห้วยพลวง 
 หมู่ที 7

308,900

โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกและถม
ดินถนนเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร บ้านโอโล หมู่ที 
10

314,200

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านค้าว หมู่ที 3

255,200

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนกเขาทอง 
หมู่ที 4

346,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านหนองแวง  ม. 9

111,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านค้าว หมู่ที 3

57,600

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโนนดินจี หมู่ที 5

329,100

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองตาไก้  หมู่ที 
6

313,800

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ 9

29,500

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองแวง หมู่ที 9

80,300

โครงการก่อสร้างราง
ระบายนําตัว U บ้าน
หนองแวง  หมู่ที8

109,300

โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงหิน
คลุกเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร  บ้านห้วยพลวง 
 หมู่ที 7

308,900

โครงการซ่อมแซม
ถนนลงหินคลุกและถม
ดินถนนเข้าสู่พืนทีการ
เกษตร บ้านโอโล หมู่ที 
10

314,200

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านค้าว หมู่ที 3

255,200

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านนกเขาทอง 
หมู่ที 4

346,000
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย แผนงานงบกลาง แผนงานการเกษตร

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

แผนงานสาธารณ
สุข แผนงานการศึกษา

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกลียให้
เรียบร้อย บ้านโอโล 
หมู่ที 11

262,800

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนคอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลติกคอนกรีต บ้าน
โอโล หมู่ที 1

347,000

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโอโล

404,100

โครงการฝังท่อระบาย
นําภายในตําบล 150,000

โครงการลอกราง
ระบายนํา บ้านโอโล 
หมู่ที 1,11

29,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงบ่อขยะ 150,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนน 300,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงรางระบายนํา 100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 394,300 2,440,000

รวม 17,912,220 129,000 651,000 280,000 6,707,140 140,000 300,000 8,910,350
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แผนงาน
งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

แผนงานบริหารงาน
ทัวไป รวม

งบลงทุน ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังโดยการลงหิน
คลุกพร้อมปรับเกลียให้
เรียบร้อย บ้านโอโล 
หมู่ที 11

262,800

โครงการปรับปรุงผิว
ถนนคอนกรีตโดยปูแอ
สฟัลติกคอนกรีต บ้าน
โอโล หมู่ที 1

347,000

โครงการปรับปรุง
อาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วน
ตําบลโอโล

404,100

โครงการฝังท่อระบาย
นําภายในตําบล 150,000

โครงการลอกราง
ระบายนํา บ้านโอโล 
หมู่ที 1,11

29,800

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ทีดินและสิงก่อสร้าง

ค่าบํารุงรักษาและปรับ
ปรุงบ่อขยะ 150,000

โครงการจ้างเหมาซ่อม
แซมถนน 300,000

โครงการซ่อมแซมปรับ
ปรุงรางระบายนํา 100,000

อาคารต่าง ๆ

โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 200,000

งบรายจ่ายอืน รายจ่ายอืน รายจ่ายอืน 25,000 25,000

งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน 25,000 25,000

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 2,834,300

รวม 260,000 15,210,290 50,500,000
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