
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ
อําเภอ โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 27,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 7,673,620 บาท

งบบุคลากร รวม 5,776,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

เงินเดือนนายก/รองนายก        จํานวน 514,080 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล/รอง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เงินเดือน นายก อบต.อัตราเงินเดือนๆละ 20,400 บาท
เป็นจํานวนเงิน 244,800 บาท
ค่าตอบแทนรายเดือน รองนายก อบต.จํานวน 2 อัตราละ  11,220
 บาท/เดือน
เป็นจํานวนเงิน 269,280บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554แก้ไขเพิ่มถึง  (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557"           
          

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก        จํานวน 42,120 
บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
เงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งนายก เดือนละ1,750 บาท เป็นจํานวน
เงิน 21,000 บาท
เงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งรองนายก 2 คน อัตราละ 880 บาท
เป็นจํานวนเงิน 21,120  บาท/เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554แก้ไขเพิ่มถึง  (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557"           
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก        จํานวน 42,120 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เงินค่าตอบแทนเงินพิเศษนายก อบต.อัตราละ1,750 บาท/เดือน
เป็นจํานวนเงิน 21,000 บาท
ค่าตอบแทนพิเศษรองนายกจํานวน 2 อัตราละๆละ880 บาท/เดือน เป็น
จํานวนเงิน 21,120 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554แก้ไขเพิ่มถึง  (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557"           

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล        จํานวน 86,400 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลจํานวน 1 อัตราๆละ7,200 บาท/เดือน เป็นจํานวนเงิน 86,400
 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554แก้ไขเพิ่มถึง  (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557
           

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 1,713,600 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
จํานวน 1,713,600บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล
เงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 1
 อัตราๆละ 11,220 บาท/เดือน
เป็นจํานวนเงิน 134,640 บาท
เป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตราๆละ9,180 บาท/เดือน
เป็นจํานวนเงิน 110,160 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จํานวน 1 อัตราๆละ7,200 บาท/เดือน
เป็นเงิน 86,400 บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 16 คน อัตราละ 7,200 บาท/เดือนเป็นเงิน 1,382,400
 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554แก้ไขเพิ่มถึง  (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2557           

วันที่พิมพ์ : 26/2/2562  09:40:57 หน้า : 2/44



เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,378,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,603,220 บาท

เงินเดือนพนักงาน        จํานวน 2,603,220 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสํานักงานปลัด
จํานวน 9 ตําแหน่งดังต่อไปนี้
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2.หัวหน้าสํานักปลัด
3.นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
5.นิติกรปฏฺิบัติการ
6.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
8.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
9.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542           

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง        จํานวน 126,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
1.ตําแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิ่น
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 7,000 บาท/เดือน
เป็นจํานวนเงิน 84,000 บาท
2.ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
หัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน
เป็นจํานวนเงิน 42,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 10)          

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 517,080 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 ตําแหน่ง
1.พนักงานขับรถ
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานักงานปลัด จํานวน 2 ตําแหน่ง
1.พนักงานจ้างทั่วไป
2.ภารโรง
 ตามระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)"           

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง        จํานวน 48,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
(ค่าครองชีพ)
ตามระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กําหนดมาตฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10)"           
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เงินอื่นๆ จํานวน 84,000 บาท
เงินอื่นๆจํานวน 84,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง
จํานวน 1อัตราละ  7,000 บาท/เดือน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542"       
    

งบดําเนินงาน รวม 1,843,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 217,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 130,000 บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินค่าประโยชน์
ตอบแทนกรณีพิเศษ 
จํานวน  130,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 /ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง การกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558
             

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ        จํานวน 1,000บาทเพื่อ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559"             
 

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น สํานักงานปลัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559"             

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 14,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ
เบิกฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549"             
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ค่าใช้สอย รวม 945,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 160,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ        จํานวน 160,000 บาท   
1.เพื่อจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าเล่ม ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้าฯ
ลฯ จํานวน 80,000 บาท
 2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่่างๆเพื่อเป็นการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯจํานวน
เงิน 80,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559"             

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 80,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ        จํานวน 80,000 บาท   
เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายรับรองพิธีการดังต่อไปนี้
1.ค่ารับรองเพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองเพื่อต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่
มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคคล ฯลฯจํานวน 10,000
 บาท
2.ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่างๆเครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรองและ
ค่าบริการอื่นๆซึ่งจําเป็น ฯลฯจํานวนเงิน 70,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28
 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "             

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 80,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ      
เพื่อจ่ายเป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคําสั่งจากนายก ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559"     
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โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 25,000 บาท
โครงการ อบต.พบประชาชน      
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน และร่วมรับฟังปัญหาของประชาชน
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ผ.01
 หน้า ที่ 1
1.ยุทธศาสตร์การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่่ 6 2542
หนังสือที่ มท.0891.4/ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553"     

โครงการคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 จํานวน 10,000 บาท
โครงการคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9
การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึงชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 / 2561
 หน้า20
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข"

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
และนายก อบต.

จํานวน 100,000 บาท

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
และนายก อบต.      
เพื่อใช้จ่ายสําหรับเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมาย อีกทั้งให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าที่และการมีส่วน
ร่วม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 ฉบับที่ 2 /2561 หน้าที่ 4 
ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองที่ดี"     

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) จํานวน 10,000 บาท
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)      
การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึงชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 / 2561
 หน้า20
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข"     
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ จํานวน 350,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ  
   
เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 หน้า ที่ 2
ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความ
สุข     

โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 จํานวน 10,000 บาท
เพื่อดําเนินโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
การจัดกิจกรรมอันเป็นการพิทักษ์รักษาไว้ ซึงชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 / 2561
 หน้า20
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 120,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม       
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุง ครุภัณฑ์ รถยนต์ฯลฯเพื่อ
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค"     

ค่าวัสดุ รวม 360,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท

วัสดุสํานักงาน       
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น หนังสือ /กระดาษ /หมึก/ดินสอ/แฟ้ม/ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ"     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ไมโครโพน/ขาตั้งไมโครโฟน/มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า/ฟิวส์ /สายไฟ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ "     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว       
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ / กระทะ/กะละมัง/ผงซัก
ฟอก /สบู่ /ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ"     

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 110,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น       
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น แก๊สหุงต้ม/นํ้ามันดีเซล/นํ้ามัน
ก๊าด/นํ้ามันเบนซิน/นํ้ามันเครื่องต่าง ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2 /ว1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560"   
  

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
วัสดุการเกษตร       
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ /อาหารสัตว์/พันธุ์พืช/ปุ๋ย/วัสดุเพาะชํา/สปริงเกลอร์/จอบหมุนฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ "     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่       
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตั้งกล้อง
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรี่การ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ "     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 80,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์       
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดรฟ์ /หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์/ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 321,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 240,000 บาท

ค่าไฟฟ้า       
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค"     

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 11,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์       
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการ องค์การบริหารส่วนตําบลถนน
โพธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค     

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์       
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อดวงตาไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติฯลฯ สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค"     
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 65,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม       
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต/ค่าโทรสาร /ค่าเทเลกซ์ และค่าสื่อสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้องฯลฯเป็นจํานวนเงิน 60,000 บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าสัญญาเช่าโดเมน เว๊บไซด์องค์การบริหารส่วนตําบลถนน
โพธิ ( www.Tanoonpho.go.th) จํานวน 5,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค"     

งบลงทุน รวม 54,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 54,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตุ้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 27,500 บาท
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต จํานวน 5 ตุู้
ตู้ละ 5,500 บาท  เป็นเงิน 27,500 บาท
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/256 แบบ ผ
.08 หน้า 71
เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน 2561/หรือเกณฑ์ราคาตามท้อง
ตลาด
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จํานวน 16,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จานวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz 
และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่
น้อยกว่า 6 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จาน
วน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ตามแบบ ผ.08 หน้า 69

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ 1 จํานวน 7,900 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1
 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ
.ศ. 2561
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ตามแบบ ผ.08 หน้า69

วันที่พิมพ์ : 26/2/2562  09:40:57 หน้า : 11/44



เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว/ดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี พ
.ศ. 2561
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ตามแบบ ผ.08 หน้า 70

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 10,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
เพื่อดําเนินการใช้จ่ายจัดเก็บข้อมูล จปฐ และข้อมูล กชช 2 ค. ในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลในพื้นที่หมู่บ้านในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลถนน
โพธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559
     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชนประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท

      
โครงการจัดทําแผนชุมชนประจําปี 2562      
เพื่อจ่ายในโครงการจัดทําแผนชุมชนประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม
ตําบล/ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ฯลฯ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 หน้าที่ 1 แบบ ผ.01
1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้าน
เมืองที่ดี
ตามหนังสือที่ มท.0808.2/◌่ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2.1การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1.6 การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับ
สนุน ประชุมประชาคมชุมชน ฯ
ตามหนังสือ ที่ มท.0891.4 /ว856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553"     
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี จํานวน 30,000 บาท
โครงการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี      
เพื่อจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อนําแผนสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561  หน้า 1
 แบบ ผ.01
1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้าน
เมืองที่ดี
ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2.1การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1.5 การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อนําแผนพัฒนาสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 "     

งบรายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น

รายจ่ายอื่นๆ จํานวน 30,000 บาท
รายจ่ายอื่น       
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ     

งานบริหารงานคลัง รวม 1,828,280 บาท
งบบุคลากร รวม 1,187,280 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,187,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,145,280 บาท

เงินเดือนพนักงาน        จํานวน1,145,280 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลกองคลังจํานวน 4 อัตราดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542           

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง        จํานวน 42,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตราๆละ 3,500บาท /เดือน
เป็นเงิน จํานวน 42,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 10)"           
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งบดําเนินงาน รวม 630,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 228,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 150,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น       
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินค่าประโยชน์
ตอบแทนกรณีพิเศษ 
จํานวน   70,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 /ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง การกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง/คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง/ผู้คุมงานก่อสร้าง
จํานวน 80,000 บาท
ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว1966 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่องหลัก
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน       
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น กองคลัง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ.2559     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ
เบิกฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3
) พ.ศ.2549"     
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ค่าใช้สอย รวม 322,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 174,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       1.เพื่อจ้างเหมาแรง
งาน จํานวน 108,000 บาท
2.เพื่อจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าเล่ม ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้าฯ
ลฯ จํานวน 2,400 บาท
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่่างๆเพื่อเป็นการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯจํานวน
เงิน 63,600 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559     
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      
เพื่อจ่ายเป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคําสั่งจากนายก ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559     

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี จํานวน 100,000 บาท
โครงการจัดทําแผนที่ภาษี      
เพื่อจ่ายในการพัฒนาจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 /2561
 หน้าที่ 2 แบบ ผ.01
1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
ตามหนังสือ ที่ มท.0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2.6 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลัง
2.6.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยการจัดทําหรือปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 "     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 8,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม       
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุง ครุภัณฑ์ รถยนต์ฯลฯเพื่อ
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค"     

ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

วัสดุสํานักงาน       
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น หนังสือ /กระดาษ /หมึก/ดินสอ/แฟ้ม/ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์       
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดรฟ์ /หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์/ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ
     

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กกระจกแบบบานแลื่อน จํานวน 5,500 บาท
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตุู้
ตู้ละ 5,500 บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/256 แบบ ผ
.08 หน้า 71
เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน 2561/หรือเกณฑ์ราคาตามท้อง
ตลาด

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
 
ตู้เหล็กแบบ 2 บาน
 1) มีมือจับชนิดบิด
 2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
 3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
ปรากฎในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
แบบ ผ.08 หน้า 72
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 580,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 580,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนขององค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ อาศัยอํานาจตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าด้วยคาใช้จ่าย
ของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560 (1
)กรณีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เกิน 4 ชัวโมง ให้ได้รับค่าใช้จ่ายจํานวน 100
 บาท 
(2)กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ชั่วโมงให้ได้รับค่าใช้จ่ายจํานวน 100
 บาท
(3)กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน 4 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงให้ได้รับค่าใช้
จ่าย จํานวน 200 บาท
(4)กรณีปฏิบัติหน้าที่เกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไปให้ได้รับค่าใช้จ่ายจํานวน 300
 บาท
ตามระเบียบค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย พ.ศ.2560

ค่าใช้สอย รวม 540,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 500,000 บาท
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง      
เพื่อจ่ายเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดในพื้นที่รับผิด
ชอบ
ปรากฎอยู่ในแผนสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561 หน้า 15
 แบบ ผ.01  
ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิติที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
2.1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1.3 การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัย ต่างๆเช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นํ้าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ 
ที่ มท.0313.4/ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 ฯลฯ"     
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โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 5,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่      
เพื่อจ่ายเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่
ปรากฎอยู่ในแผนสี่ปี 2561 -2564 เพิมเติมฉบับที่ 2/2561 หน้า15
 แบบ ผ.01
ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิติที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.2 การป้องกันและแก้บรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัตเหตุจราจรทางบก/ทาง
นํ้า
ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว2989 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้อ 2.4 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย เช่น
2.4.4 การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่่วงเทศกาล ปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว
ด่วนที่สุด ที่ มท.0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
ด่วนที่สุด ที่ มท.1810.4/ว661 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561     

โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 5,000 บาท

โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์      
เพื่อจ่ายเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
ปรากฎอยู่ในแผนสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561 หน้า 15
 แบบ ผ.01 
ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิติที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.2 การป้องกันและแก้บรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัตเหตุจราจรทางบก/ทาง
นํ้า
ตามหนังสือที่ มท.0808.2/ว2989 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้อ 2.4 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย เช่น
2.4.4 การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่่วงเทศกาล ปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว
ด่วนที่สุด ที่ มท.0804.5/ว1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557
ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.4/ว661ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561    
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โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 30,000 บาท
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร.      
เพื่อดําเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวนและเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ของ อปพร.
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 หน้า 15 แบบ ผ.01
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางนํ้า  
   

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 700,180 บาท

งบบุคลากร รวม 578,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 578,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 536,680 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา
2.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542             

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 อัตราๆละ 3,500บาท /เดือนเป็น
เงิน จํานวน 42,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 10)             
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งบดําเนินงาน รวม 116,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 21,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 20,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น       
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินค่าประโยชน์
ตอบแทนกรณีพิเศษ 
จํานวน   20,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 /ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง การกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558
หนังสือที่ มท 0808.4/ว3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การ
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 1,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     

ค่าใช้สอย รวม 70,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 55,000 บาท
1.เพื่อจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าเล่ม ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้าฯ
ลฯ จํานวน 10,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่่างๆเพื่อเป็นการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯจํานวน
เงิน 45,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559     
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 15,000 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ      
เพื่อจ่ายเป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคําสั่งจากนายก ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559     

ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

วัสดุสํานักงาน       
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น หนังสือ /กระดาษ /หมึก/ดินสอ/แฟ้ม/ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ     

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 5,000 บาท
วัสดุงานบ้านงานครัว       
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ / กระทะ/กะละมัง/ผงซัก
ฟอก /สบู่ /ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์       
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดรฟ์ /หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์/ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ
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งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,500 บาท
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตุู้
ตู้ละ 5,500 บาท 
มาตรฐานตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/256 แบบ ผ
.08 หน้า 71
เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน 2561/หรือเกณฑ์มาตรฐานตาม
ท้องตลาด

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,334,120 บาท
งบบุคลากร รวม 413,220 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 413,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 253,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครู ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือที่ มท.0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงิน
เพิ่ม ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
             

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,520 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
ตามหนังสือที่ มท.0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงิน
เพิ่ม ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง            

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,900 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มอื่นๆของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
ตามหนังสือที่ มท.0809.4/ว1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่องซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงิน
เพิ่ม ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง             
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งบดําเนินงาน รวม 980,900 บาท
ค่าตอบแทน รวม 42,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 35,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น       
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินค่าประโยชน์
ตอบแทนกรณีพิเศษ 
จํานวน   35,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 /ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง การกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558

    
      

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ       
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ
เบิกฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ
.ศ.2549     
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ค่าใช้สอย รวม 373,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 40,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
1.เพื่อจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าเล่ม ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้าฯ
ลฯ จํานวน 20,000 บาท
 2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่่างๆเพื่อเป็นการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯจํานวน
เงิน 20,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ       

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันเด็กและผู้ปกครองภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 20,000 บาท

เพื่อใช้จ่ายในโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันเด็กและผู้ปกครองภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 /2561
 แบบ ผ.01 หน้า 14
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    
     

โครงการบัณฑิตน้อย จํานวน 10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลถนนโพธิ
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 /2561
 หน้า 14
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    
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โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 หน้า 14 แบบ ผ.01
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก       

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 283,800 บาท
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลถนนโพธิ 
จํานวน 210,700 บาท
2.เพื่อจัดสรรสําหรับเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน
 73,100 บาท
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 /2561
 แบบ ผ.01 หน้า14
และแผบ ผ.02 หน้า 51
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามหนังสือ ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559   
     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุง ครุภัณฑ์ รถยนต์ฯลฯเพื่อ
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2 /ว3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค     

ค่าวัสดุ รวม 565,100 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น หนังสือ /กระดาษ /หมึก/ดินสอ/แฟ้ม/ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ / กระทะ/กะละมัง/ผงซัก
ฟอก /สบู่ /ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ     

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 525,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถนนโพธิ
2.โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
3.โรงเรียนบ้านถนนโพธิ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561- 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ .02 หน้า 51
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามหนังสือ ที่ มท 0893.2/ว1918 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 และ
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1658 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2559
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560       

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดรฟ์ /หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์/ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ     

งบเงินอุดหนุน รวม 940,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 940,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 940,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
1.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถนนโพธิ จํานวน 768,000 บาท
2.อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ จํานวน 172,000
 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559     
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 410,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 230,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 230,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการจัดการคัดแยกขยะและกําจัดขยะอย่างถูกวิธี จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการจัดการคัดแยกขยะและกําจัดขยะอย่างถูกวิธี
 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 /2561
 แบบ ผ.01 หน้า 9
3.ยุทธศาตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน
3.1 การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเน่าเสียในชุมชน
2.4 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย 
2.4.7 การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และนํ้าเน่าเสีย เพื่อควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560"     

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการดําเนินการจัดทําโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุม
กําเนิดสุนัขและแมว 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.01 หน้า 16
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด /โรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2549     

โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการดําเนินการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด
ออก 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564  เพิ่มเติมฉบับที่2/2561
 แบบ ผ.01 หน้า 16
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด /โรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2549"     
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โครงการป้องกันและเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นการดําเนินโครงการป้องกันและเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.01 หน้า 17 
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด /โรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  2 พ.ศ
.2549"     

โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางพระ
ราชปณิปธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย
ลักษณ์อัครราชกุมารี (สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์)

จํานวน 10,000 บาท

เพื่อดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
แนวทางพระราชปณิปธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (สํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์)
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดโรคไม่ติดต่อ การพื้นฟูสุขภาพประชาชน 
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561 แบบ ผ.02
หน้า 62
ตามหนังสือกรมส่งเสริมกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0810.5
/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 256

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางพระ
ราชปณิปธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย)

จํานวน 40,000 บาท

เพื่อดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
แนวทางพระราชปณิปธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย)
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดโรคไม่ติดต่อ การพื้นฟูสุขภาพประชาชน 
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561 แบบ ผ.02
หน้า 62
ตามหนังสือกรมส่งเสริมกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0810.5
/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
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งบเงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 180,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

โครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข จํานวน 180,000 บาท
เพื่อดําเนินการอุดหนุน เงินพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน หมู่
ที่่ 1 - หมู่ที่ 9 หมู่บ้านละ 20,000 บาทเป็นเงิน 180,000 บาท มี
โครงการดังต่อไปนี้
1.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี
2.โครงการหมอชาวบ้าน ในพระราชประสงค์
3.โครงการสืบสานพระราชณิปธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านมในสตรี
ไทย
4.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดโรคไม่ติดต่อ การพื้นฟูสุขภาพประชาชน 
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561 แบบ ผ.02
หน้า 53 -61
ตามหนังสือกรมส่งเสริมกรมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท.0810.5
/ว1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 40,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นการจัดทําโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.01 หน้า 12
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด /โรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน
2.4 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความ
สงบ แห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย
2.4.6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราและ
คนพิการ
ตามหนังสือ มท 0808.2 /ว 2989 ลงวันที่ 31พฤษภาคม 2560"     
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โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการจัดทําโครงการวันผู้สูงอายุ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.01 หน้า 12
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด /โรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของ
ประชาชน
2.4 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความ
สงบ แห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย
2.4.6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราและ
คนพิการ
ตามหนังสือ มท 0808.2 /ว 2989 ลงวันที่ 31พฤษภาคม 2560"     

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการซ่อมแซม,ก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/ 2561
 แบบ ผ.01 หน้า 13
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คน
ชรา ผู้ติดเชื้อ HIV การพัฒนาการศึกษาจัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
2.1การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1.1การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไรที่พึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ.2560 ฯลฯ     

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,535,600 บาท

งบบุคลากร รวม 1,028,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,028,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 660,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลจํานวน 2 อัตราดังนี้
1.ผู้อํานวยการกองช่าง
2.นายช่างโยธาปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542             
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิ่น
ผู้อํานวยการกองช่าง 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน เป็นจํานวน
เงิน 42,000 บาท 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 10)             

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 325,560 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 2 อัตรา
1.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
2.ผู้ช่วยช่างโยธา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)             

งบดําเนินงาน รวม 502,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 52,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 40,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินค่าประโยชน์ตอบแทน
กรณีพิเศษ 
จํานวน   40,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 /ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรื่อง การกําหนด
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีสิทธิ
เบิกฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)พ
.ศ.2549    
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ค่าใช้สอย รวม 260,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 45,000 บาท
1.เพื่อจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าเล่ม ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตั้งไฟฟ้าฯ
ลฯ จํานวน 20,000 บาท
 2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่่างๆเพื่อเป็นการฝึกอบรมสัมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมที่ดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆที่สามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี้ ฯลฯจํานวน
เงิน 25,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27
 มิถุนายน 2559"     

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 15,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคําสั่งจากนายก ให้
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559"     

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลูกรังหินคลุก และโครงสร้างพื้น
ฐาน ฯลฯ ที่ได้รับการชํารุดและเสียหายให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม
ตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ
.2559 (ฉบับที่ 2)     

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น หนังสือ /กระดาษ /หมึก/ดินสอ/แฟ้ม/ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ไมโครโพน/ขาตั้งไมโครโฟน/มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า/ฟิวส์ /สายไฟ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม จอบ ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบื้องสังกะสี ท่อนํ้าและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดรฟ์ /หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์/ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับหนังสือ
สั่งการ ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่องแนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ     

งบลงทุน รวม 5,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก จํานวน 5,500 บาท
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจกขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตุู้
ตู้ละ 5,500 บาท 
มาตรฐานตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/256 แบบ ผ
.08 หน้า 72
เกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สํานักงาน 2561/หรือเกณฑ์มาตรฐานตาม
ท้องตลาด

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 110,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 110,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 110,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.01 หน้าที่ 5
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2549     
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โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 25,000 บาท

เพื่อจ่ายในโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.01 หน้าที่ 5
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ
. 2549    

โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผู้เลี้ยงโค - กระบือ จํานวน 20,000 บาท
"เพื่อส่งเสริมการทําอาชีพเกษตรกรในการเลี้ยงโค -กระบือในพื้นที่ 
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.01 หน้าที่ 8
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
2.3การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.3.3การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือ ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553"     

โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร (เลี้ยงหมูหลุม) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร (เลี้ยงหมูหลุม)
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.01 หน้าที่ 6
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
2.3การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
2.3.3การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือ ที่ มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553"     

โครงการหมู่บ้านสีขาว จํานวน 25,000 บาท
"เพื่อจ่ายเป็นโครงการหมู่บ้านสีขาว และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงฯ
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
  แบบ ผ.01 หน้าที่ 18
2.4 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย
2.4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในส่วนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองหรืออุดหนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม
หนังสือ ที่ มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ฯ"     
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 10,000 บาท

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 10,000 บาท
1.เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอโนนไทย โครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงท้าวสุรนารี อําเภอโนนไทย ประจําปี 2562 เป็นจํานวน
เงิน 10,000 บาท
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 /2561
 แบบ ผ.02 หน้าที่ 50
1.ยุทธศาตร์การพัฒนาบริหารราชการตามหลักบ้านเมืองที่ดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้าน
เมืองที่ดี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2 /ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
     

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 3,511,100 บาท

งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 150,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเขียนแบบ ออกแบบ และรับรองแบบ ฯ
งบลงทุน รวม 3,311,100 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,311,100 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ 1 (สายรอบบึง
หนองแห้ว)

จํานวน 314,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระฎีกรุ หมู่ที่ 1
 (สายรอบบึงหนองแห้ว)ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 133.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 532.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ปริมาตร
ลูกรัง 14.96 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ.
01 หน้าที่ 27 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนาง
รัทยา แซสันเทียะ)

จํานวน 148,300 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 (สาย
บ้านนางรัทยา แซสันเทียะ)ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ระยะทาง 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ปริมาตร ลูกรัง 9.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ.
01 หน้าที่ 31 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านนาง
อุดม 
วรากลาง)

จํานวน 342,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉ่ง หมู่ที่ 3 (ซอย
บ้านนางอุดม วรากลาง )ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 580.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ปริมาตร
ลูกรัง 16.31 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ.
01 หน้าที่ 31 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6 
(ซอยกลางบ้าน  - บ้านนายโตย)

จํานวน 64,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสระจันทร์ หมู่
ที่ 6 (ซอยกลางบ้าน - บ้านนายโตย)ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 2.50
 เมตร ระยะทาง 41.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102.50 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ปริมาตรลูกรัง 4.61 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ.
01 หน้าที่ 38 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที่ 6 (สาย
บ้านนายสมหมาย ถึง บ้านผู้ใหญ่สมหวัง แงดสันเทียะ)

จํานวน 249,400 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสระจันทร์ หมู่
ที่ 6 (สายบ้านนายสมหมาย - บ้านผู้ใหญ่สมหวัง แงดสันเทียะ )ตําบลถนน
โพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ระยะทาง 134.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 402.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ปริมาตรลูกรัง 15.08 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ.
01 หน้าที่ 38 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ 7 (สายคุ้มหนอง
โสน)

จํานวน 314,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที่ 7  (สาย
คุ้มหนองโสน)ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 133.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ปริมาตรลูกรัง 14.96 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ.
01 หน้าที่ 41 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนโพธิ หมู่ที่ 5 (หน้าวัด
ถนนโพธิ -โนนพรม)

จํานวน 413,800 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนโพธิ หมู่ที่ 5
 (สายหน้าวัดถนนโพธิ - โนนพรม)ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 175.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ปริมาตร ลูกรัง 19.69 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ.
01 หน้าที่ 34 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพรม หมู่ที่ 2 (สายบ้าน
นายล้อม - บ้านนายกสมบูรณ์)

จํานวน 314,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพรม หมู่ที่ 2
 (สายบ้านนายล้อม - นายกสมบูรณ์)ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 133.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ปริมาตร ลูกรัง 14.96 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ.
01 หน้าที่ 28 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาแมน หมู่ที่ 8 (สาย
คุ้มโคกเพชร)

จํานวน 349,900 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาแมน หมู่
ที่ 8 (สายคุ้มโคกเพชร)ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 592.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร
 ปริมาตรลูกรัง 16.65 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ
.01 หน้าที่ 42 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมปูน หมู่ที่่ 4 (สายลงนา) จํานวน 313,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมปูน หมู่ที่ 4
 (สายลงนา)ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ระยะทาง 165.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร 
ปริมาตรลูกรัง 18.56 ลูกบาศก์เมตร วางท่อ คสล.(ชั้น 3) ขนาด ศก.0.40
 เมตร ยาว 1 เมตร จํานวน 7 ท่อน พร้อมทําการยาแนวรอยต่อท่อและ
กลบหลังท่อให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้าย
โครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ.
01 หน้าที่ 33
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้าและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
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โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ประจําหมู่บ้านศรีพัฒนา ม.9 จํานวน 485,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 9 ตําบลถนน
โพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างระบบประปาแบบถังแชมเปญ(ฐานรากตอกเสา
เข็ม) ขนาด 15.00 ลูกบาศก์เมตร สูง 20.00 เมตร ทําการติดตั้งเครื่องสูบ
นํ้าแบบหอยโข่งบนแพลอย ขนาด 2.00 แรงม้า พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม
เครื่องสูบนํ้าทําการวางท่อจ่ายนํ้าหลัก ท่อพีวีซี .ขนาด ศก.2 นิ้ว ชั้น 8.5
 ระยะทาง 28 เมตร พร้อมทําการประสานรอยต่อท่อและทําการประสาน
เข้ากับท่อจ่ายนํ้าหลักเดิมให้เรียบร้อย ทําการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15
 แอมป์ พร้อมประสานระบบไฟฟ้าภายในให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ถนนโพธิ กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2561 แบบ ผ.
01 หน้าที่ 49
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท
รายจ่ายอื่น

สัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า k ) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ ค่า k
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24
 สิงหาคม 2532

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 65,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการตามความต้องการของเกษตรกรด้านส่งเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นโครงการตามความต้องการของเกษตรกรด้านส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561 แบบ ผ.01 หน้าที่ 5
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยาก
จน
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ
2.3การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายรัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ คสช.และกระทรวงมหาดไทย
2.4.8การบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
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โครงการไถกลบตอซัง จํานวน 25,000 บาท
เพื่อใช้จ่ายในโครงการไถกลบตอซังข้าว
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561 แบบ ผ
.01 หน้าที่ 10
3.ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน
3.2การจัดการการบํารุงรักษาการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายรัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ คสช.และกระทรวงมหาดไทย
2.4.8การบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงบ้านถนนโพธิ หมู่ที่ 5 จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงบ้านถนนโพธิ หมู่ที่ 5 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561แบบ ผ.01 หน้าที่ 10
3.ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืน
3.2การจัดการการบํารุงรักษาการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.1การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1.8การคุ้มครองดูแลบํารุงรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมและ
ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการสนับสนุนอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0894.4/ว164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558    
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดําริ (รักนํ้า รักป่า รักแผ่นดิน) จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจัดทําโครงการปลูกต้นไม้ และดําเนินการสนับสนุนโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 2 /2561
 แบบ ผ.01 หน้า 11
3.ยุทธศาตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสม
ดุลและยั่้งยืน
3.2 การจัดการ การบํารุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทํากิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ 
2.3.4 การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ รักนํ้า นัก
ป่า รักแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถ
ลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/ว0160 ลงวันที่ 31
 พฤษภาคม 2559
     

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก จํานวน 20,000 บาท
เพื่อใช้ดําเนินการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก 
ปรากฏในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561 แบบ ผ
.01  หน้าที่ 5
2.ยุทธศาตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทายากจน
2.1 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทํากิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดําริ 
2.3.1 การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการสนับ
สนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล     
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 135,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 135,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 135,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 135,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่ากระแสไฟฟ้า ในการดําเนินการกิจการ
ประปาหมู่บ้านที่องค์การบริหารส่วนตําบลรับผิดชอบ
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน /โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
2.5.4 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ้าประปา เป็น
ต้น สําหรับค่าไฟฟ้า ค้างจ่าย และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนที่เกินสิทธิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่
สุด ที่ มท 0890.3/ว2271 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552     

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,927,100 บาท

งบกลาง รวม 7,927,100 บาท
งบกลาง รวม 7,927,100 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 53,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ตามหนังสือ ที่ มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน
2.8.1 การสมทบกองทุนประกันสังคม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง
งบประมาณเพื่อส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ
ห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ฯ     

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 7,100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.02 หน้าที่ 52
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี ผู้ติด
เชื้อ  HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ตามภาระกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542    
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เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 260,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.02 หน้าที่ 52
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี ผู้ติด
เชื้อ  HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ตามภาระกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542     

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 48,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ที่แพทย์ได้รับรองและ
การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561
 แบบ ผ.02 หน้าที่ 52
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี ผู้ติด
เชื้อ  HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิ่มพูนศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ตามภาระกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542"     

สํารองจ่าย จํานวน 171,100 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0313.4
/ว667
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 หรือ ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กร
กฏาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 80,000 บาท

1.อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 5,000 บาท
เพื่อดําเนินการสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสี่
ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2561แผบ ผ.02 หน้า53
ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว4295
2.กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
ในอัตราร้อยละ 40 อบต.ขนาดกลาง เป็นเงินจํานวน 75,000 บาท
ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 
2.8 การตั้งงบประมาณรายจ่ายตามที่เป็นภาระผูกพัน
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสี่ปี 2561 -2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 /2561
 หน้าที่ 53
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เงินช่วยพิเศษ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าธรรมศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึ่งได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารท้องถิ่น เรื่องกําหนด
รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและค่าจ้างของข้า
ราชการหรือพนักส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2 )ลงวัน
ที่ 24 กรกฎาคม 2558     

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
 มาตรา 6และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546
ตามที่ มท 0808.2/ว2989 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.8 การตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน
2.8.1 การสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท
.)ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฏาคม 2559 และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว
 29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559    

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้รับบํานาญตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558       
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