




รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ
อําเภอ โนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 25,700,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,553,520 บาท
งบบุคลากร รวม 5,731,520 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,320 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน 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
.2554แก้ไขเพิมถึง  (ฉบับที 2 )พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล/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
.2554แก้ไขเพิมถึง  (ฉบับที 2 )พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/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
.2554แก้ไขเพิมถึง  (ฉบับที 2 )พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลจํานวน 1 อัตราๆละ7,200 บาท/เดือน เป็นจํานวนเงิน 86,400
 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554แก้ไขเพิมถึง  (ฉบับที 2 )พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,713,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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/เดือน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554แก้ไขเพิมถึง  (ฉบับที 2 )พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,333,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,566,200 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลสํานักงานปลัด
จํานวน 9 ตําแหน่งดังต่อไปนี
1.ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2.หัวหน้าสํานักปลัด
3.นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5.นิติกรปฏฺิบัติการ
6.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
7.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
8.นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
9.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 126,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน
1.ตําแหน่งประเภทบริหารงานท้องถิน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน 7,000 บาท/เดือน
เป็นจํานวนเงิน 84,000 บาท
2.ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน
หัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน
เป็นจํานวนเงิน 42,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 517,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 2 ตําแหน่ง
1.พนักงานขับรถ
2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีธุรการ

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง สํานักงานปลัด จํานวน 2 ตําแหน่ง
1.พนักงานจ้างทัวไป
2.ภารโรง
 ตามระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 10)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
(ค่าครองชีพ)
ตามระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน เรือง กําหนดมาตฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับที 10)

เงินอืนๆ จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานท้องถิน ระดับกลาง
จํานวน 1อัตราละ  7,000 บาท/เดือน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถินพ.ศ.2542

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  11:37:36 หน้า : 3/36



งบดําเนินงาน รวม 1,775,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 224,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 140,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินค่าประโยชน์
ตอบแทนกรณีพิเศษ 
จํานวน   130,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 /ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง การกําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558

2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง/คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง/ผู้คุมงานก่อสร้าง
จํานวน 10,000 บาท

หนังสือที มท 0808.4/ว3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553 เรือง การ
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 72,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน สํานักงานปลัด
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินซึงมีสิทธิ
เบิกฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3
) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 895,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท

1.เพือจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าเล่ม ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตังไฟฟ้าฯ
ลฯ จํานวน 80,000 บาท
 2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆเพือเป็นการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าเบียประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมทีดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี ฯลฯจํานวน
เงิน 100,000 บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นรายจ่ายรับรองพิธีการดังต่อไปนี
1.ค่ารับรองเพือจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครืองดืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จ่ายทีเกียวกับการรับรองเพือต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที
มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยียมชมหรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าทีที
เกียวข้อง ซึงร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคคล ฯลฯจํานวน 30,000
 บาท
2.ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภา หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรม
การ เพือจ่ายเป็นค่าอาหาร เครืองดืมต่างๆเครืองใช้ในการเลียงรับรองและ
ค่าบริการอืนๆซึงจําเป็น ฯลฯจํานวนเงิน 60,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที 28
 กรกฎาคม 2548 เรือง การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่า
รับรอง หรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคําสังจากนายก ให้
ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับท3ี) พ.ศ. 2559
โครงการ อบต.พบประชาชน จํานวน 25,000 บาท
เพือส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน และร่วมรับฟังปัญหาของประชาชน
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 88 
1.ยุทธศาสตร์การบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองทีดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถินในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 6 2542
หนังสือที มท.0891.4/ว856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553
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โครงการจัดการเลือกตังสมาชิกสภา อบต.
และนายก อบต.

จํานวน 30,000 บาท

เพือใช้จ่ายสําหรับเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้องถินตาม
กฎหมาย อีกทังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือ
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิหน้าทีและการมีส่วน
ร่วม
ตามหนังสือสังการ ที มท 0808.2/ ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
 เรืองซักซ้อมการทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน

ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้าที 91 
ยุทธศาสตร์การบริหารบ้านเมืองทีดี
โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ) จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองใและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 107
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมพูนศักยภาพของผู้บริหารและ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลคณะทีปรึกษานายกอบต.พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง

จํานวน 300,000 บาท

เพือดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมพูนศักยภาพของผู้
บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลคณะทีปรึกษานายกอบต
.พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 107
ยุธทศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความ
สุข
โครงการวันพระราชสมภพรัชการที 9 จํานวน 10,000 บาท
เพือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองใและ
สมานฉันท์ของคนในชาติ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0310.4/ว2128 ลงวันที 31 กรกฎาคม 2557

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 107
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุง ครุภัณฑ์ รถยนต์ฯลฯเพือ
ให้อยู่ในสภาพทีพร้อมใช้งาน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2 /ว3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 340,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น หนังสือ /กระดาษ /หมึก/ดินสอ/แฟ้ม/ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ไมโครโพน/ขาตังไมโครโฟน/มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า/ฟิวส์ /สายไฟ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ / กระทะ/กะละมัง/ผงซัก
ฟอก /สบู่ /ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม/นํามันดีเซล/นํามัน
ก๊าด/นํามันเบนซิน/นํามันเครืองต่าง ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2 /ว1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560

วัสดุการเกษตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชและ
สัตว์ /อาหารสัตว์/พันธุ์พืช/ปุ๋ย/วัสดุเพาะชํา/สปริงเกลอร์/จอบหมุนฯลฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ 
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตังกล้อง
พู่กัน สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ เมมโมรีการ์ด แผ่นซีดี ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดรฟ์ /หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์/ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 316,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 236,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสําหรับทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรืองหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับทีทําการ องค์การบริหารส่วนตําบลถนน
โพธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรืองหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซือดวงตาไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่า
ธนาณัติฯลฯ สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรืองหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 70,000 บาท
1.เพือจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต/ค่าโทรสาร /ค่าเทเลกซ์ และค่าสือสารอืนๆที
เกียวข้องฯลฯเป็นจํานวนเงิน 65,000 บาท
2.เพือจ่ายเป็นค่าสัญญาเช่าโดเมน เว๊บไซด์องค์การบริหารส่วนตําบลถนน
โพธิ ( www.Tanoonpho.go.th) จํานวน 5,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1555 ลงวันที 22 มีนาคม 2560 เรืองหลัก
เกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
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งบเงินอุดหนุน รวม 47,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 47,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 47,000 บาท

1.เพืออุดหนุนเทศบาลตําบลโนนไทยโครงการรัฐพิธีจํานวน 17,000
  บาท
2.เพืออุดหนุนเทศบาลตําบลโนนไทย โครงการวันท้องถิน
ไทย ประจําปี 2561 จํานวนเงิน 30,000 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า134 
1.ยุทธศาตร์การพัฒนาบริหารราชการตามหลักบ้านเมืองทีดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถินในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้าน
เมืองทีดี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว 1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560

งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือดําเนินการใช้จ่ายจัดเก็บข้อมูล จปฐ และข้อมูล กชช 2 ค. ในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลในพืนทีหมู่บ้านในเขตพืนที องค์การบริหารส่วนตําบลถนน
โพธิ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําแผนชุมชนประจําปี 2561 จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายในโครงการจัดทําแผนชุมชนประชาคมหมู่บ้าน ประชาคม
ตําบล/ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน ฯลฯ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า88
1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองทีดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถินในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้าน
เมืองทีดี
ตามหนังสือที มท.0808.2/◌่ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2.1การตังงบประมาณรายจ่ายเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1.6 การส่งเสริม สนับสนุน การจัดทําแผนชุมชนและกิจกรรมสนับ
สนุน ประชุมประชาคมชุมชน ฯ
ตามหนังสือ ที มท.0891.4 /ว856 ลงวันที 12 มีนาคม 2553
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โครงการจัดทําแผนพัฒนาสีปี จํานวน 30,000 บาท
เพือจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
เพือนําแผนสีปีไปสู่การปฏิบัติ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้า88
1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองทีดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถินในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้าน
เมืองทีดี
ตามหนังสือที มท.0808.2/◌่ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 2.1การตังงบประมาณรายจ่ายเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1.5 การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินเพือนําแผนพัฒนาสีปี ไปสู่การปฏิบัติฯ ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิมเติม(ฉบับที 2) พ.ศ.2559 

งบรายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน รวม 30,000 บาท
รายจ่ายอืน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันทีเป็นกลางเพือสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

งานบริหารงานคลัง รวม 1,697,960 บาท
งบบุคลากร รวม 1,179,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,179,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,137,960 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลกองคลังจํานวน 4 อัตราดังนี
1.ผู้อํานวยการกองคลัง
2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
3.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชํานาญงาน
4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน
ผู้อํานวยการกองคลัง 1 อัตราๆละ 3,500บาท /เดือน
เป็นเงิน จํานวน 42,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10)
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งบดําเนินงาน รวม 518,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 158,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 80,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินค่าประโยชน์
ตอบแทนกรณีพิเศษ 
จํานวน   70,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 /ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง การกําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558

2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง/คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง/ผู้คุมงานก่อสร้าง
จํานวน 10,000 บาท
หนังสือที มท 0808.4/ว3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553 เรือง การ
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนท้องถิน กองคลัง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินซึงมีสิทธิ
เบิกฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3
) พ.ศ.2549
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ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 152,000 บาท

1.เพือจ้างเหมาแรงงาน จํานวน 86,400 บาท

2.เพือจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าเล่ม ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตังไฟฟ้าฯ
ลฯ จํานวน 2,000 บาท
3. ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆเพือเป็นการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าเบียประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมทีดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี ฯลฯจํานวน
เงิน 63,600 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคําสังจากนายก ให้
ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับท3ี) พ.ศ. 2559
โครงการจัดทําแผนทีภาษี จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายในการพัฒนาจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินโดย
การจัดทําหรือปรับข้อมูลแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า89
1.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองทีดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถินในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองทีดี
ตามหนังสือ ที มท.0808.2/ว 2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2561 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
2.6 การตังงบประมาณรายจ่ายเพือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน
คลัง
2.6.2 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินโดยการจัดทําหรือปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 8,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุง ครุภัณฑ์ รถยนต์ฯลฯเพือ
ให้อยู่ในสภาพทีพร้อมใช้งาน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2 /ว3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน  เช่น หนังสือ /กระดาษ /หมึก/ดินสอ/แฟ้ม/ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดรฟ์ /หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์/ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 80,000 บาท
งบลงทุน รวม 80,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 80,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการติดตังกล้องวงจรปิด ( CCTV) จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงติดตังกล้องวงจรปิด CCTV ป้องกันเหตุต่างๆในพืนทีรับ
ผิดชอบ
ปรากกฏในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 
หน้า 133  
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.2 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืนๆ

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 460,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 460,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จํานวน 250,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทีเกิดในพืนทีรับผิด
ชอบ
ปรากฎอยู่ในแผนสีปี 2561 -2564 หน้า 102  
ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิติทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
2.1 การตังงบประมาณรายจ่ายเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1.3 การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีเกิดจาก
สาธารณภัย ต่างๆเช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย นําป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือ 
ที มท.0313.4/ว 667 ลงวันที 12 มีนาคม 2545 ฯลฯ
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โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลปีใหม่

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่
ปรากฎอยู่ในแผนสีปี 2561 -2564 หน้า 102  
ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิติทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.2 การป้องกันและแก้บรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัตเหตุจราจรทางบก/ทาง
นํา
ตามหนังสือที มท.0808.2/ว2989 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
ข้อ 2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย เช่น
2.4.4 การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเทียว
ด่วนทีสุด ที มท.0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
ด่วนทีสุด ที มท.1801.4/ว 668 ลงวันที 27 มีนาคม 2560 
โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
เทศกาลสงกรานต์

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
ปรากฎอยู่ในแผนสีปี 2561 -2564 หน้า 102  
ยุทธศาสตร์ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิติทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.2 การป้องกันและแก้บรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัตเหตุจราจรทางบก/ทาง
นํา
ตามหนังสือที มท.0808.2/ว2989 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
ข้อ 2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย เช่น
2.4.4 การดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปี
ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย
นักท่องเทียว
ด่วนทีสุด ที มท.0804.5/ว1634 ลงวันที 22 กันยายน 2557
ด่วนทีสุด ที มท.1801.4/ว 668 ลงวันที 27 มีนาคม 2560 
โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวน อปพร. จํานวน 100,000 บาท
เพือดําเนินโครงการฝึกอบรมและทบทวนและเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที ของ อปพร.
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.2 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางนํา
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ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท
วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครืองแต่งกาย เช่น เครืองแบบ /
สือกางเกง ผ้า เครืองหมายยศและกังกัด ถุงเท้า รองเท้าเข็มขัด  หมวก ผ้า
พันคอฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 735,280 บาท
งบบุคลากร รวม 593,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 593,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 551,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน
1.ผู้อํานวยการกองการศึกษา
2.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน
ผู้อํานวยการกองการศึกษา 1 อัตราๆละ 3,500บาท /เดือนเป็น
เงิน จํานวน 42,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10)

งบดําเนินงาน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 32,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 30,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินค่าประโยชน์
ตอบแทนกรณีพิเศษ 
จํานวน   25,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 /ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง การกําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558
2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง/คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง/ผู้คุมงานก่อสร้าง
จํานวน 5,000 บาท
หนังสือที มท 0808.4/ว3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553 เรือง การ
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 35,000 บาท

1.เพือจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าเล่ม ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตังไฟฟ้าฯ
ลฯ จํานวน 10,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆเพือเป็นการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าเบียประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมทีดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี ฯลฯจํานวน
เงิน 25,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคําสังจากนายก ให้
ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับท3ี) พ.ศ. 2559

ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น หนังสือ /กระดาษ /หมึก/ดินสอ/แฟ้ม/ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ / กระทะ/กะละมัง/ผงซัก
ฟอก /สบู่ /ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดรฟ์ /หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์/ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,145,400 บาท
งบบุคลากร รวม 414,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 414,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 254,880 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครู ประจําศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 อัตรา
ตามหนังสือที มท.0809.4/ว1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงิน
เพิม ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 140,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ
 ตําแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
ตามหนังสือที มท.0809.4/ว1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงิน
เพิม ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 19,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเพิมอืนๆของพนักงานจ้าง ตามภารกิจ
ตามหนังสือที มท.0809.4/ว1326 ลงวันที 4 กรกฎาคม 2560 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงิน
เดือน เงินสวัสดิการสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงิน
เพิม ค่าครองชีพ และเงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง
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งบดําเนินงาน รวม 891,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 50,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 40,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินค่าประโยชน์
ตอบแทนกรณีพิเศษ 
จํานวน   35,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 /ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง การกําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558

2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง/คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง/ผู้คุมงานก่อสร้าง
จํานวน 5,000 บาท
หนังสือที มท 0808.4/ว3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553 เรือง การ
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินซึงมีสิทธิ
เบิกฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)พ
.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 309,600 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 40,000 บาท

1.เพือจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าเล่ม ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตังไฟฟ้าฯ
ลฯ จํานวน 20,000 บาท
 2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆเพือเป็นการฝึกอบรมสัมมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าเบียประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมทีดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี ฯลฯจํานวน
เงิน 20,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  11:37:36 หน้า : 18/36



รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบัณฑิตน้อย จํานวน 2,000 บาท
เพือใช้จ่ายในโครงการบัณฑิตน้อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลถนนโพธิ
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 101
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา ผู้ติดเชือ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิมพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    

โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 10,000 บาท
เพือใช้จ่ายในโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 101
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา ผู้ติดเชือ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิมพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา จํานวน 237,600 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลถนนโพธิ 
จํานวน 176,400 บาท
2.เพือจัดสรรสําหรับเด็กเล็ก (ศพด.) จํานวน
 61,200 บาท
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 135
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา ผู้ติดเชือ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิมพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามหนังสือ ที มท 0893.2/ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และ
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559   

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าบํารุง ครุภัณฑ์ รถยนต์ฯลฯเพือ
ให้อยู่ในสภาพทีพร้อมใช้งาน
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2 /ว3523 ลงวัน
ที 20 มิถุนายน 2559 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 531,400 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น หนังสือ /กระดาษ /หมึก/ดินสอ/แฟ้ม/ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ / กระทะ/กะละมัง/ผงซัก
ฟอก /สบู่ /ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 471,400 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ถนนโพธิ
2.โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
3.โรงเรียนบ้านถนนโพธิ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561- 2564 หน้า 135
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน
ชรา ผู้ติดเชือ HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิมพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ตามหนังสือ ที มท 0893.2/ว1918 ลงวันที 16 มิถุนายน 2552 และ
หนังสือ ด่วนทีสุด ที มท 0893.3/ว1658 ลงวันที 22 มีนาคม 2559 
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน พ.ศ.2559
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดรฟ์ /หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์/ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

งบเงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 840,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 840,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
1.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านถนนโพธิ จํานวน 716,000 บาท
2.อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์ จํานวน 124,000
 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ทีมท 0808.2
/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 250,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 250,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 250,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการคัดแยกขยะและกําจัดขยะอย่างถูกวิธี จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายในโครงการคัดแยกขยะและกําจัดขยะอย่างถูกวิธี
 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาาสีปี 2561 -2564 หน้าที 96
3.ยุทธศาตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลและยังยืน
3.1 การกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและนําเน่าเสียในชุมชน
2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย 
2.4.7 การกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูล และนําเน่าเสีย เพือควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษทีมีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายดําเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและ
แมว 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 2561- 2564 หน้า 103
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด /โรคไม่ติดต่อ การฟืนฟูสุขภาพของ
ประชาชน
2.1 การตังงบประมาณรายจ่ายเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1.2 การดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี ตามหนังสือ ที มท 0810.5/ว 0994 ลงวัน
ที 24 กุมภาพันธ์ 2560 ฯ
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการดําเนินการจัดทําโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือด
ออก 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 103
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด /โรคไม่ติดต่อ การฟืนฟูสุขภาพของ
ประชาชน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ
. 2549
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โครงการป้องกันและเรียนรู้เรืองโรคเอดส์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการดําเนินโครงการป้องกันและเรียนรู้เรืองโรคเอดส์
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า 104
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด /โรคไม่ติดต่อ การฟืนฟูสุขภาพของ
ประชาชน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติมฉบับที  2 พ.ศ
.2549

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 30,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการวันผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการจัดทําโครงการวันผู้สูงอายุ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 99
5.ยุทธศาตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.3 การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด /โรคไม่ติดต่อ การฟืนฟูสุขภาพของ
ประชาชน
2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความ
สงบ แห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย
2.4.6 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชราและ
คนพิการ
ตามหนังสือ มท 0808.2 /ว 2989 ลงวันที 31พฤษภาคม 2560

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการซ่อมแซม,ก่อสร้างทีอยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการซ่อมแซมทีอยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้าที 100
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คน
ชรา ผู้ติดเชือ HIV การพัฒนาการศึกษาจัดให้มีและเพิมพูนศักยภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
2.1การตังงบประมาณรายจ่ายเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1.1การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไรทีพึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยทียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจัง
หวัด พ.ศ.2560 ฯลฯ
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,572,320 บาท
งบบุคลากร รวม 940,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 940,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 563,400 บาท
เงินเดือนพนักงานเพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลจํานวน 2
 อัตราดังนี
1.ผู้อํานวยการกองช่าง
2.นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน
ตําแหน่งประเภทอํานวยการท้องถิน
ผู้อํานวยการกองช่าง 1 อัตราๆละ 3,500 บาท/เดือน เป็นจํานวน
เงิน 42,000 บาท 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิน เรือง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน (ฉบับ
ที 10)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 319,920 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจํานวน 2 อัตรา
1.ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
2.ผู้ช่วยช่างโยธา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2542
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิน เรือง มาตรฐานทัวไป
เกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอืนๆของพนังานจ้างตามภารกิจ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารบุคคลท้องถิน พ.ศ.2542
เรือง มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที 3)
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งบดําเนินงาน รวม 632,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 67,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรณีพิเศษให้แก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างทีผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงินค่าประโยชน์
ตอบแทนกรณีพิเศษ 
จํานวน   50,000 บาท
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน พ.ศ.2542
 /ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล เรือง การกําหนด
มาตรฐานทัวไปเกียวกับหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2558

2.เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซือหรือจัดจ้าง/คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง/ผู้คุมงานก่อสร้าง
จํานวน 10,000 บาท
หนังสือที มท 0808.4/ว3652 ลงวันที 17 พฤศจิกายน 2553 เรือง การ
เบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซือหรือการจ้าง คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 2,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้างทีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถินซึงมีสิทธิ
เบิกฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรพนักงานส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3)พ
.ศ.2549

ค่าใช้สอย รวม 375,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 45,000 บาท

1.เพือจ้างเหมาบริการค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ หรือเข้าเล่ม ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าติดตังไฟฟ้าฯ
ลฯ จํานวน 20,000 บาท
 2.ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆเพือเป็นการฝึกอบรมสัมนา
ต่างๆ ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ ค่าเบียประกันรถยนต์ ค่าธรรมเนียม
ศาล ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าธรรมเนียมทีดินหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆทีสามารถเบิกจ่ายได้ในรายจ่ายประเภทนี ฯลฯจํานวน
เงิน 25,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27
 มิถุนายน 2559
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารท้องถิน สมาชิก
สภาฯพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง รวมถึงผู้ได้รับคําสังจากนายก ให้
ปฏิบัติหน้าทีเพือประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยจ่ายเป็นค่า
เบียเลียง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับท3ี) พ.ศ. 2559

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 300,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลูกรังหินคลุก และโครงสร้างพืน
ฐาน ฯลฯ ทีได้รับการชํารุดและเสียหายให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม
ตามพระราชบัญญัติกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติม พ.ศ
.2559 (ฉบับที 2)

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานัก
งาน เช่น หนังสือ /กระดาษ /หมึก/ดินสอ/แฟ้ม/ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น ไมโครโพน/ขาตังไมโครโฟน/มาตร
สําหรับตรวจวงจรไฟฟ้า/ฟิวส์ /สายไฟ ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ 

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นวัสดุก่อสร้างเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม จอบ ปูน
ซีเมนต์ ทราย กระเบืองสังกะสี ท่อนําและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ซีดีรอม
ไดรฟ์ /หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับคอมพิวเตอร์/ตลับผงหมึก ฯลฯ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2541 และทีแก้ไขเพิมเติม ประกอบกับหนังสือ
สังการ ที มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที 27 มิถุนายน 2559 เรืองแนวทาง
การพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกรายจ่าย
ตามงบประมาณ
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 150,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 130,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสัน
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้าที 92
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติมฉบับที 2 พ.ศ
. 2549
โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 25,000 บาท

เพือจ่ายเป็นโครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้าที 92
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
2.3การตังงบประมาณรายจ่ายเพือการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
2.3.3การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หนังสือ ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในท้องถิน 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้าที 112
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
2.3การตังงบประมาณรายจ่ายเพือการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
2.3.3การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หนังสือ ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มผู้เลียงโค - กระบือ จํานวน 20,000 บาท
เพือส่งเสริมการทําอาชีพเกษตรกรในการเลียงโค -กระบือในพืนที 
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้าที 95
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหา
ความยากจน
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
2.3การตังงบประมาณรายจ่ายเพือการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ
2.3.3การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
หนังสือ ที มท 0891.4/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553
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โครงการหมู่บ้านสีขาว จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการหมู่บ้านสีขาว และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดการ
ดําเนินการป้องกันกลุ่มเสียงฯ
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้าที 105
2.4 การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐบาล คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)และกระทรวงมหาดไทย
2.4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทังในส่วนทีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินดําเนินการเองหรืออุดหนุนให้หน่วยงานทีเกียวข้อง ตาม
หนังสือ ที มท 0810.3/ว 1102 ลงวันที 1 กรกฎาคม 2557 ฯ

งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 20,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพืออุดหนุนกิงกาชาดอําเภอโนนไทย เพือสงเคราะห์ผู้ยากไร้และช่วย
เหลือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า134 
1.ยุทธศาตร์การพัฒนาบริหารราชการตามหลักบ้านเมืองทีดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถินในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้าน
เมืองทีดี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว 1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทัวไปเกียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ รวม 35,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 35,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 35,000 บาท

1.เพืออุดสภาวัฒนธรรมอําเภอโนนไทย เทศกาลกินตาลและของดีอําเภอ
โนนไทย ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท
2.เพืออุดหนุนสภาวัฒนธรรมอําเภอโนนไทย โครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงท้าวสุรนารี อําเภอโนนไทย ประจําปี 2561 เป็นจํานวน
เงิน 10,000 บาท

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 - 2564 หน้า134 
1.ยุทธศาตร์การพัฒนาบริหารราชการตามหลักบ้านเมืองทีดี
1.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถินในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้าน
เมืองทีดี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ.2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24 มิถุนายน 2559 และหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2 /ว 1791 ลงวันที 3 เมษายน 2560

วันทีพิมพ์ : 14/11/2561  11:37:36 หน้า : 27/36



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพืนฐาน รวม 2,570,000 บาท
งบลงทุน รวม 2,570,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 2,570,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระฏีกรุ หมู่ที 1 (สายโนน
ตากแดด - หนองไผ่)

จํานวน 200,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพปริมาตรไม่น้อย
กว่า 13.35 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย
โครงการอย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า113 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉ่ง หมู่ที 3 (ซอยบ้านนาง
เตือนใจ )

จํานวน 93,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแฉ่ง หมู่ 3 
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร ขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 165.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพปริมาตรไม่น้อย
กว่า 8.25 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า116 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉ่ง หมู่ที 3 (ซอยหลังวัด
แฉ่ง)

จํานวน 164,000 บาท

เพือจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฉ่ง (ซอยหลัง
วัดแฉ่ง) โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณ
พืนทีไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 10.95 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์และ
ป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ถนนโพธิ
กําหนด
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 116
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1การจัดให้มีและการบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและ
การปรับปรุงรักษาเขตชุมชนและท้องถิน
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที 7 (ต่อจากหนอง
โสน)

จํานวน 112,000 บาท

เพือจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด หมู่ที 7
 โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 200.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพปริมาตรไม่น้อย
กว่า 7.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย
โครงการอย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ถนนโพธิ.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า125 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพรม หมู่ที 2 บ้านถนน
โพธิ หมู่ที 5

จํานวน 216,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณไม่น้อย
กว่า 384.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพปริมาตรไม่น้อย
กว่า 14.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย
โครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ถนน
โพธิ กําหนด 
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า113 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาแมน หมู่ที 8 (บ้าน
ผู้ใหญ่ลํายวง -บ้านนายสมบูรณ์)

จํานวน 212,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตาแมน หมู่
ที 8
โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00
 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพืนทีไม่น้อย
กว่า 376.00 ตารางเมตร
ไหล่ทางลูกรังตามสภาพปริมาตรไม่น้อยกว่า 14.10.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ถนนโพธิกําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า127 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแฉ่ง (ซอยบ้านนายหอม พล
โต)

จํานวน 126,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร
ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณ
พืนทีไม่น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 11.10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที
 อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า116 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านถนนโพธิ หมู่ที 5 (ซอยบ้าน
นายแล-บ้านนางเพชร)

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านถนนโพธิ หมู่
ที 5 โดยทําการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 13.50 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพปริมาตรไม่น้อย
กว่า 2.03 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า119 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็กบ้านถนนโพธิ หมู่ที 5 (ซอยบ้านนางโป
ย -บ้านนางบัวริม)

จํานวน 210,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพืนทีไม่
น้อยกว่า 369.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพปริมาตรไม่น้อย
กว่า 18.45 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย
โครงการ อย่างละ 1 ป้ายรายละเอียดตามแบบ อบต.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า119 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านแฉ่ง หมู่ที 3 (ซอยลงนาบ้านนายสี) จํานวน 106,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านแฉ่ง หมู่ที 3
โดยทําการลงดินถมคันทาง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 870.00
 เมตร สูงเฉลีย 0.50 เมตร อัตราความลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 2,392.50 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมทําการเกรดเกลียปรับแต่งให้เรียบร้อย พร้อมติดตังป้ายประชา
สัมพันธ์ และป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต
.กําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า116 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกระฎีกรุ หมู่ที 1 (ซอยลงนา) จํานวน 16,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกระฎีกรุ หมู่ที 1
โดยทําการเกดปรับแต่งพืนทางเดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 173.00
 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 519 ตารางเมตร ลงลูกรังขนาดกว้าง 3.00
 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา เฉลีย 0.10 เมตร ปริมาตรลูกรัง 51.90
 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทําการเกดเกลียปรับแต่งบดทับแน่นผิวจราจรลูกรัง
ให้เรียบร้อย รายละเอียดตามแบบ อบต.ถนนโพธิกําหนด
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า113 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
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โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโตนด หมู่ที 7 (แยกบ้านนายทํา-ทีนานายชู
กลิน)

จํานวน 107,000 บาท

เพือจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโตนด หมู่ที 7 โดยทําการ
เกรดปรับแต่งพืนทีทางเดิม ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,140.00
 เมตร หรือมีพืนทีไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร ลงลูกรังขนาด
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,140.00  เมตร หนาเฉลีย 0.10 เมตร ปริมาตร
ลูกรัง 342.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทําการเกรดเกลียปรับแต่งบดทับแน่น
ผิวจราจรลูกรังให้เรียบร้อย พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ และป้าย
โครงการ อย่างน้อย 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.ถนนโพธิกําหนด 
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า125 
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํา และทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสระจันทร์ หมู่ที 
6 (รร.บ้านดอนสระจันทร์ -ศาลปู่ตา)

จํานวน 410,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสระ
จันทร์ หมู่ที 6  ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 401.00
 เมตร พร้อมทําการติดตังป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างละ 1
 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที อบต.ถนนโพธิกําหนด
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 123
4.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.1 การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางนําและทางระบายนําและการ
ปรับปรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิน
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตําบลถนนโพธิ จํานวน 237,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ องค์การบริหารส่วนตําบลถนน
โพธิ บ้านกระฎีกรุ หมู่ที 1 ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา
ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร สูง 4.00 เมตร
พร้อมติดตังป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการอย่างน้อย 1 ป้าย ราย
ละเอียดตามแบบแปลน อบต.ถนนโพธิกําหนด
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 133
4.ยุทธศาตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.2 การก่อสร้างสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืนๆ

โครงการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้านหลุมปูน (หมู่ 4) จํานวน 331,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหลุมปูน
หมู่ที 4 ตําบลถนนโพธิ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยทําการก่อสร้างศาลากลางหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 11.00
 เมตร สูง 3.00 เมตร และทําการติดตังมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15
 แอมป์ พร้อมประสานระบบไฟฟ้าภายในให้เรียบร้อย พร้อมติดตังป้าย
ประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบ
ต.ถนนโพธิกําหนด
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 131
4.ยุทธศาตร์ด้านโครงสร้างพืนฐาน
4.2 การก่อสร้างสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอืนๆ
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 90,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 90,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 90,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตามความต้องการของเกษตรกรด้านส่งเสริมอาชีพการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นโครงการตามความต้องการของเกษตรกรด้านส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้าที 92
2.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาความยาก
จน
2.1เสริมสร้างเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ
2.3การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายรัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ คสช.และกระทรวงมหาดไทย
2.4.8การบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพือให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงตนเองได้อย่าง
ยังยืน
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
โครงการไถกลบตอซัง จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้จ่ายในโครงการไถกลบตอซังข้าว
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้าที 97
3.ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลและยังยืน
3.2การจัดการการบํารุงรักษาการเพิมพืนทีป่าไม้การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2.3การตังงบประมาณรายจ่ายตามนโยบายรัฐบาลคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ คสช.และกระทรวงมหาดไทย
2.4.8การบํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพือให้
ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีวิตและสามารถพึงตนเองได้อย่าง
ยังยืน
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560
 เรือง การซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงบ้านถนนโพธิ หมู่ที 5 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงบ้านถนนโพธิ หมู่ที 5 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 2561-2564 หน้าที 97
3.ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุลและยังยืน
3.2การจัดการการบํารุงรักษาการเพิมพืนทีป่าไม้การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
2.1การตังงบประมาณรายจ่ายเพือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
2.1.8การคุ้มครองดูแลบํารุงรักษาธรรมชาติและสิงแวดล้อมควบคุมและ
ลดมลพิษเป็นมิตรกับสิงแวดล้อม เช่น โครงการสนับสนุนอนุรักษ์พันธุ
กรรมพืชอันเนืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0894.4/ว164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
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งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 40,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 40,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปลูกต้นไม้ตามแนวทางพระราชดําริ (รักนํา รักป่า รักแผ่นดิน) จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดทําโครงการปลูกต้นไม้ และดําเนินการสนับสนุนโครงการอันเนือง
มาจากพระราชดําริ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 98
3.ยุทธศาตร์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้เกิดความสม
ดุลและยังยืน
3.2 การจัดการ การบํารุงรักษา และการเพิมพืนทีป่าไม้ การใช้ประโยชน์
จากป่าไม้ ทีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.3 การตังงบประมาณรายจ่ายเพือการจัดทํากิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนืองมากจากพระราชดําริ 
2.3.4 การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ รักนํา นัก
ป่า รักแผ่นดิน เพือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถ
ลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา
ตามหนังสือด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว0160 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2559

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก จํานวน 20,000 บาท
เพือใช้ดําเนินการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก 
ปรากฏในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้า 92 
2.ยุทธศาตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทายากจน
2.1 เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.3 การตังงบประมาณรายจ่ายเพือการจัดทํากิจกรรมโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนืองมากจากพระราชดําริ 
2.3.1 การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การดําเนินการสนับ
สนุน โครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่
หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
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แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค รวม 130,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค ค่ากระแสไฟฟ้า ในการดําเนินการกิจการ
ประปาหมู่บ้านทีองค์การบริหารส่วนตําบลรับผิดชอบ
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.5 การตังงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน /โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน เช่น
2.5.4 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านําประปา เป็น
ต้น สําหรับค่าไฟฟ้า ค้างจ่าย และค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะส่วนทีเกินสิทธิ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที
สุด ที มท 0890.3/ว2271 ลงวันที 23 พฤศจิกายน 2552

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,050,520 บาท
งบกลาง รวม 8,050,520 บาท
งบกลาง รวม 8,050,520 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 55,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ตามหนังสือ ที มท 0808.2/ว2989 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง
ซักซ้อมการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2561 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.8 การตังงบประมาณรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน
2.8.1 การสมทบกองทุนประกันสังคม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินตัง
งบประมาณเพือส่งเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในอัตราร้อยละ
ห้า พร้อมกับหักค่าตอบแทนของพนักงานจ้างส่งเป็นเงินสมทบในอัตรา
เดียวกัน 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ฯ

เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,290,400 บาท
เพือจ่ายเป็นการสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้าที 99
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี ผู้ติด
เชือ  HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิมพูนศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ตามภาระกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,209,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้าที 99
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี ผู้ติด
เชือ  HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิมพูนศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ตามภาระกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 42,000 บาท
เพือสนับสนุนการสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ทีแพทย์ได้รับรองและ
การวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจน
ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสีปี 2561 -2564 หน้าที 100
5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตทีดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5.1 การพัฒนาการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กสตรี ผู้ติด
เชือ  HIV การพัฒนาการศึกษา จัดให้มีและเพิมพูนศักยภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ตามภาระกิจถ่ายโอน มาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ.กําหนดแผนและขันตอนการ
กระจายอํานาจฯ พ.ศ.2542

สํารองจ่าย จํานวน 151,520 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสํารองจ่าย ในกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึน หรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านัน ให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสังการกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0313.4
/ว667
ลงวันที 12 มีนาคม 2545 หรือ ที มท 0808.2/ว 4072 ลงวันที 15 กร
กฏาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3215
 ลงวันที 6 มิถุนายน 2559

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 85,000 บาท
ทุนการศึกษา กองศึกษา 15,000
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา อัตราคนละ 15,000 บาท ซึงเป็นไป
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถินกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด
ที มท 0809.4/ว1326 ลงวันที 4 กรกฏาคม 2560

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 70,000
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบหลักกองทุนประกันสุขภาพในระดับท้องถิน ตาม พร
บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2545
2.8 การตังงบประมาณรายจ่ายตามทีเป็นภาระผูกพัน

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษค่าธรรมศพข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิน ลูกจ้างและพนักงานจ้างซึงได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะการ
ปฏิบัติหน้าที 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารท้องถิน เรืองกําหนด
รายการค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืนและค่าจ้างของข้า
ราชการหรือพนักส่วนท้องถิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง (ฉบับที 2 )ลงวัน
ที 24 กรกฎาคม 2558
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 147,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการท้องถิน (กบท.)
ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2500
 มาตรา 6และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้า
ราชการส่วนท้องถิน พ.ศ.2546
ตามที มท 0808.2/ว2989 ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2.8 การตังงบประมาณรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน
2.8.1 การสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.)ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฏาคม 2559 และหนังสือ
สํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท 0808.5/ว
 29 ลงวันที 21 กรกฎาคม 2559

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญ (ชคบ.) จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพแก่ผู้รับบํานาญตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบํานาญของข้าราชการท้อง
ถิน (ฉบับที 15) พ.ศ.2558 ลงวันที 1 กุมภาพันธ์ 2558  
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