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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
ของ 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท ั่วไป 
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2562 

องค์การบริหารสว่นตาํบลบา้นกอก 
อาํเภอ จตัุรสัจงัหวดัชยัภูมิ 

        
                  ประมาณการรายจ่ายรวมท ัง้สิน้ 43,267,600 บาทจ่ายจากรายไดจ้ดัเก็บเองหมวดภาษีจดัสรรและหมวดเงนิอุดหนุนท ั่วไป 
แยกเป็น 

 แผนงานบริหารงานท ั่วไป 
 

 งานบริหารท ั่วไป รวม 9,761,920 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 7,526,940 บาท 
 

   เงนิเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 3,780,720 บาท 
 

   เงนิเดือนนายก/รองนายก จาํนวน 514,080 บาท 
 

      

  -  เงนิคา่ตอบแทนรายเดือนนายก อบต. จาํนวน 1 อตัราๆ ละ  
20,400 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 244,800 บาท    
 -  เงนิคา่ตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต. จาํนวน 2 อตัราๆ ละ 
11,220 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 269,280 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล รองนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล ประธานสภาองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตาํบล เลขานุการนายก
องค์การบรหิารสว่นตาํบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0809.7/
ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและสมาชกิ
สภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  
(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท 

 

      

   - เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งนายก อบต. จาํนวน 1อตัราๆ ละ  
1,750 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 21,000 บาท    
 - เงนิคา่ตอบแทนประจาํตาํแหน่งรองนายก อบต. จาํนวน 2 อตัราๆ ละ  
880 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 21,120 บาท    
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้
- เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล รองนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล ประธานสภาองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตาํบล เลขานุการนายก
องค์การบรหิารสว่นตาํบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
2) ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทน 
ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และ 
องค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สาํนกังานปลดั) 

      

 
   เงนิคา่ตอบแทนพเิศษนายก/รองนายก จาํนวน 42,120 บาท 

 

      

   -  เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ นายก อบต. จาํนวน 1 อตัราๆ ละ  
1,750 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 21,000 บาท    
 -  เงนิคา่ตอบแทนพเิศษ รองนายก อบต. จาํนวน 2 อตัราๆ ละ  
880 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน  เป็นเงนิ 21,120 บาท    
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล รองนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล ประธานสภาองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตาํบล เลขานุการนายก
องค์การบรหิารสว่นตาํบล  และเลขานุการ 
สภาองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
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2) ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทน 
ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และ 
องค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สาํนกังานปลดั) 

   
เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการ/ทีป่รกึษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล จาํนวน 86,400 บาท 

 

      

   - เงนิคา่ตอบแทนเลขานุการนายก อบต. จาํนวน 1 อตัราๆ ละ 7,200 บาท/
เดือน จาํนวน 12 เดือน จาํนวน 86,400 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล รองนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล ประธานสภาองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตาํบล เลขานุการนายก
องค์การบรหิารสว่นตาํบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ดที ่มท 0809.7/
ว 2084 ลงวนัที ่30 กนัยายน 2554 เรือ่ง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทนผูบ้รหิารและ 
สมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และองค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สาํนกังานปลดั) 

      

 
   เงนิคา่ตอบแทนสมาชกิสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 3,096,000 บาท 

 

      

   - คา่ตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. จาํนวน 1 อตัราๆ ละ  
11,220 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 134,640 บาท    
 - คา่ตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต. จาํนวน 1 อตัราๆ ละ  
9,180 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 110,160 บาท    
 - คา่ตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภา อบต. จาํนวน 1 อตัราๆ ละ  
7,200 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 86,400 บาท    
- คา่ตอบแทนรายเดือนสมาชกิสภา อบต. จาํนวน 32 อตัราๆ ละ  
7,200 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน  เป็นเงนิ 2,764,800 บาท    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิคา่ตอบแทนนายกองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล รองนายกองค์การบรหิารสว่นตาํบล ประธานสภาองค์การบรหิาร
สว่นตาํบล รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นตาํบล เลขานุการนายก
องค์การบรหิารสว่นตาํบล  และเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่น
ตาํบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2557 
2) ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิเดือนและคา่ตอบแทน 
ผูบ้รหิารและสมาชกิสภาองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาล และ 
องค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2554 ในราชกจิจานุเบกษา 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สาํนกังานปลดั) 

      

 
   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,746,220 บาท 

 
   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 2,746,860 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล จาํนวน  
8 อตัรา  จาํนวน 12 เดือน  เป็นเงนิ 2,746,860 บาท   
โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นตาํบล ดงัน้ี  
นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง (ปลดัอบต.) ,นกับรหิารงาน 
ทอ้งถิน่  ระดบัตน้ (รองปลดั อบต.) ,นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้   
(หน.สาํนกัปลดั)  , นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.  
นิตกิร ปก./ชก. ,นกัทรพัยากรบุคคล ปก./ชก., นกัป้องกนัและ 
บรรเทาสาธารณภยั ปก./ชก., เจา้พนกังานธุรการ ปง./ชง.  

 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและเงนิอืน่ใน
ลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 25352) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.บต. เรือ่งกาํหนด
มาตรฐานกลางการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลง
วนัที ่22 ธนัวาคม 2558(ตามบญัชีอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังาน
สว่นทอ้งถิน่) 
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3) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที่
4 พฤษภาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงาน 
บุคคลขององค์การบรหิารสว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43)  
พ.ศ.2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สาํนกังานปลดั) 

               
 

   เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จาํนวน 84,000 บาท 
 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่อืน่ๆ หรือเงนิคา่ตอบแทนพเิศษ ฯลฯ ดงัน้ี 
1. คา่ตอบแทนพเิศษ รายเดือนนกับรหิารงานทอ้งถิน่  
ระดบักลาง (ปลดั อบต.) จาํนวน 1 อตัราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน  
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 84,000 บาท  
 - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและเงนิอืน่ 
ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที่
4 พฤษภาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงาน 
บุคคลขององค์การบรหิารสว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43)  
พ.ศ.2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 168,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ดงัน้ี        
1. นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง (ปลดั อบต.) จาํนวน 1 อตัราๆละ    
    7,000 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 84,000 บาท 
2. นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบัตน้ (รองปลดั อบต.) จาํนวน1 อตัราๆละ   
    3,500 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 42,000 บาท  
3. นกับรหิารงานท ั่วไป ระดบัตน้  (หน.สาํนกัปลดั) จาํนวน1 อตัราๆละ  
     3,500 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 42,000 บาท 
  - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 25352) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานกลาง 
การบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่ 
22 ธนัวาคม 2558 (ตามบญัชีอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่น
ทอ้งถิน่)   
3) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่ 
4 พฤษภาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงาน 
บุคคลขององค์การบรหิารสว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43)  
พ.ศ.2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
               

 

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 691,080 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานจา้ง จาํนวน 3 อตัรา จาํนวน  
12 เดือน เป็นเงนิ 475,080 บาท โดยจา่ยใหพ้นกังานจา้งตามภารกจิดงัน้ี 
ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ ,ผูช้ว่ยพนกังานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั  
พนกังานขบัรถบรรทุกน้ํา  
 - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป จาํนวน 2 อตัรา
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 216,000 บาท โดยจา่ยใหพ้นกังานจา้งท ั่วไปดงัน้ี
พนกังานขบัรถยนต ์, คนงานประจาํรถบรรทุกน้ํา  
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและเงนิอืน่ใน
ลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 56,280 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพและเงนิเพิม่ตา่ง  ๆใหแ้ก ่พนกังานจา้ง 
ตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 32,280 บาท  
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพและเงนิเพิม่ตา่ง  ๆใหแ้กพ่นกังานจา้ง 
ท ั่วไป จาํนวน 2 อตัรา จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 24,000 บาท            
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- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี                   
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและเงนิอืน่ใน
ลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่ 
4 พฤษภาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงาน 
บุคคลขององค์การบรหิารสว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43)  
พ.ศ.2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

  งบดาํเนินงาน รวม 2,188,680 บาท 
 

   คา่ตอบแทน รวม 253,680 บาท 
 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 135,880 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังาน 
สว่นตาํบล และพนกังานจา้ง  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ 
ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ 
วธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงนิรางวลัประจาํปีสาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และ 
พนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ 
ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั 
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น 
กรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังาน 
สว่นตาํบลและพนกังานจา้ง - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการปฏบิตั ิ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   คา่เชา่บา้น จาํนวน 78,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือ ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลตามสทิธ ิ
ทีจ่ะไดร้บั  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่น 
ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 ,(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2551 และ (ฉบบัที ่3)พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตุลาคม  
2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 19,800 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของผูบ้รหิารและ 
พนกังานสว่นตาํบล ตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั 
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร พ.ศ. 2523  
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  (สาํนกังานปลดั) 

      

 
   คา่ใช้สอย รวม 1,110,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 400,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเชน่
คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ และขอ้บญัญตัติา่งๆ  
คา่ซกัฟอก คา่โฆษณาและเผยแพร ่ คา่ธรรมเนียมตา่งๆคา่เบี้ยประกนั  
คา่รบัวารสาร เชน่ หนงัสือพมิพ์ หนงัสือคูม่ือนิตยสารคา่ตดิต ัง้โทรศพัท ์ 
คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆคา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่จา้งเหมาแบก
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สมัภาระ  เฝ้าทรพัย์สนิ จา้งเหมาทาํความสะอาดสาํนกังาน และอืน่ๆคา่จา้ง
เหมาบรกิาร หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่  ๆทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537  
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อย 
และคา่สาธารณูปโภค ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั)   

   รายจ่ายเกีย่วกบัการรบัรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท 
 

      

  (1)  คา่รบัรองในการตอ้นรบับุคคล  หรือคณะบุคคล  เป็นเงนิ  
10,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั  คา่พมิพ์
เอกสาร  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้ คา่บรกิาร 
ดว้ยและคา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่ปนิเทศงานหรือเยีย่มชม ของเจา้หน้าที ่
ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล    
(2)  คา่เล้ียงรบัรองในการประชุมสภาทอ้งถิน่หรือคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการ เป็นเงนิ 20,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นคา่อาหาร  
เครือ่งดืม่ตา่งๆ เครือ่งใชใ้นการเล้ียงรบัรอง และคา่บรกิารอืน่ๆ และ 
เจา้หน้าที ่ทีเ่กีย่วขอ้งซึง่เขา้รว่มประชุม     
(3)  คา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรมวนัสาํคญัทางราชการ  เชน่ 
วนัปิยมหาราช วนัเฉลมิพระชนมพรรษา  เป็นตน้ ฯลฯ หรือ 
กจิกรรมตา่ง  ๆขององค์การบรหิารสว่นตาํบล เป็นเงนิ 20,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุตกแตง่สถานที ่คา่พวงมาลา คา่พระบรม 
สาทสิลกัษณ์  คา่จดัซ้ือธง  เสาธง ฯลฯ  และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381  ลงวนัที ่  
28  กรกฎาคม  2548  เรือ่ง  การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิ 
คา่รบัรองหรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
2) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
3) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
               

 

   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       
     (1) คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ จาํนวน 100,000 บาท 
 

      

    - เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เชน่  คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัคา่ลงทะเบียน
ตา่งๆ  ทีจ่าํเป็นในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานสว่นตาํบล  และ
พนกังานจา้ง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตหรืออนุมตัใิหเ้ดนิทางไป
ราชการเพือ่ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน  
หรือไปตดิตอ่ราชการ  - เป็นไปตามระเบียบ ดงัน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไป 
ราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 ,(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 
และ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(2)  คา่ใชจ้า่ยในการออกเอกสารสทิธิท์ีด่นิโอนทีด่นิ จาํนวน 50,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการออกเอกสารสทิธิท์ีด่นิโอนทีด่นิ 
ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการรงัวดัเกีย่วกบัทีด่นิและพสูิจน์สทิธ ิ 
สอบสวนตรวจสอบ ทีเ่กีย่วกบัหนงัสือรบัรอง การทาํประโยชน์ 
และคา่ใชจ้า่ยในการรงัวดัออกหนงัสือสาํคญัท ัง้หลาย ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
พ.ศ.2561-2564 หน้า 135 ขอ้ 8)ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 
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(3) คา่ใชจ้า่ยในการเลือกต ัง้ คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัดาํเนินการเกีย่วกบัการเลือกต ัง้ จาํนวน 300,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการเลือกต ัง้ ตามทีก่ฎหมายกาํหนด   
อีกท ัง้ใหค้วามรว่มมือในการประชาสมัพนัธ์ การณรงค ์หรือการให ้
ขอ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนใหท้ราบถงึสทิธแิละหน้าทีแ่ละการมีสว่นรว่ม
ทางการเมืองในการเลือกต ัง้ โดยจา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยการ 
จดัสถานที ่ คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน  และอุปกรณ์ คา่ถา่ยเอกสารคา่พมิพ์เอกสาร
และสิง่พมิพ์  คา่หนงัสือ คา่เชา่อุปกรณ์ตา่ง  ๆคา่อาหารวา่ง 
และเครือ่งดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร  คา่ยานพาหนะ  คา่ป้าย
โครงการ  คา่ป้ายประชาสมัพนัธ์  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ  
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็น ฯลฯ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537  
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(4) โครงการกจิกรรม 5 ส จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการกจิกรรม 5 ส โดยมีคา่ใชจ้า่ย
ประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละคา่วสัด ุ อุปกรณ์  คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่  คา่อาหาร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการจดัทาํ
โครงการ   
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 
 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 34 ขอ้ 1)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(5) โครงการฝึกอบรมพฒันาประชาธปิไตยและการปกป้องสถาบนั จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการฝึกอบรมพฒันา 
ประชาธปิไตยและการปกป้องสถาบนั ใหแ้ก ่คณะผูบ้รหิาร สมาชกิ 
สภา อบต. พนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง ผูนํ้าหมูบ่า้นเยาวชนและ
ประชาชนท ั่วไป โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน   
และอุปกรณ์ คา่ถา่ยเอกสาร คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์ คา่อาหารวา่ง 
และเครือ่งดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร คา่อาหาร คา่ยานพาหนะ  คา่ป้าย
โครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  
หน้า 35 ขอ้ 2 ) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(6) โครงการประชุมการจดัทาํแผนพฒันา อบต.บา้นกอก ประชาคมระดบั
หมูบ่า้นประชาคมระดบัตาํบล และประสานแผนพฒันา แบบบูรณาการ 

จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการประชุมการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ 
ตา่งๆและประสานแผนพฒันา คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน  และอุปกรณ์ คา่ถา่ย
เอกสาร  คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์  คา่หนงัสือ  คา่อาหารวา่งและ 
เครือ่งดืม่  คา่อาหาร  คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นสาํหรบั 
การจดัทาํโครงการ 
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  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ ระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่  พ.ศ. 2548 และ (ฉบบัที ่2)  พ.ศ. 2559 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 
หน้า 36 ขอ้ 3) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (สาํนกังานปลดั) 

    
(7) โครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการฝึกอบรมเพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพ โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใช ้
และการตกแตง่สถานทีอ่บรม  คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน  และอุปกรณ์   
คา่ประกาศนียบตัร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์ 
คา่กระเป๋าหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสารสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร คา่ป้าย
โครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ   
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิารกจิการ 
บา้นเมืองทีด่ ีพ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 37 ขอ้ 4)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(8) โครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

   - เพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุนการดาํเนินงานการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจรติและปลูกจติสาํนึกการปฏบิตังิานดว้ยความโปรง่ใส  
เชน่ การอบรม ใหค้วามรู ้ ใหแ้ก ่คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภา อบต. 
พนกังานสว่นตาํบล พนกังานจา้ง ผูนํ้าหมูบ่า้น และประชาชนท ั่วไป 
และจดักจิกรรม นิทรรศการ ป้ายประชาสมัพนัธ์ และจา่ยเป็น 
คา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ฯลฯ - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบและ
หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการบรหิารกจิการ 
บา้นเมืองทีด่ ีพ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  
หน้า 37 ขอ้ 5 ) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 140,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต ิ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
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3)หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ 
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อย 
และคา่สาธารณูปโภค  ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

   คา่วสัด ุ รวม 390,000 บาท 
 

   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 150,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ  หนงัสือ  
คูม่ือปฏบิตังิาน เอกสารทางวชิาการ ตรายาง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก 
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม 
งบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั)   

      

 
   วสัดุงานบา้นงานครวั จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุงานบา้นงานครวั  เชน่ หมอ้ กระทะ มีด ถาด  
แกว้น้ํา จานรอง ไมก้วาด ผงซกัฟอก สบู ่ผา้ปูโตะ๊ ผงซกัฟอก ฯลฯ    
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก 
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท0808.2/ว 1248 
ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่  เชน่ ไขขวง ประแจ  
แมแ่รง กุญแจปากตาย คีมล็อค กระจกโคง้มน ล็อคพวงมาลยั สญัญาณไฟ
กระพรบิ  ยางรถยนต ์แบตเตอรี ่หมอ้น้ํา หวัเทียน ลอ้ ตลบัลูกปืน 
เบรก ครชั สายพานใบพดั หมอ้น้ํา น้ํามนัเบรก กรวยจราจร ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของ 
ทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 150,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิ และหลอ่ลืน่   เชน่ แกส๊หุงตม้ น้ํามนั 
เช้ือเพลงิ น้ํามนัดีเซล น้ํามนักา๊ด น้ํามนัเบนซนิ น้ํามนัเตา น้ํามนัจารบ ี 
น้ํามนัเครือ่ง ถา่น กา๊ซ ฯลฯ   - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะ 
คา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค                                       
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ 
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อย 
และคา่สาธารณูปโภค ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 
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   วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ เชน่ ขาต ัง้กลอ่ง ขาต ัง้ 
เขียนภาพ กลอ่งและระวงิใสฟิ่ล์มภาพยนตร์ เครือ่งกรอเทป เลนส์ซูม  
กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป พูก่นั สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิล์ม  
เมมโมรีก่าร์ด ฟิล์มสไลด ์แถบบนัทกึเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,  
วีดีโอเทป, แผน่ซีดี) รูปสีหรือขาวดาํทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดัขยาย  
ภาพถา่ยดาวเทียม ฯลฯ             
- เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 50,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์ เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล 
อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึ 
ขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หวัพมิพ์หรือเทปพมิพ์สาํหรบัเครือ่งพมิพ์สาํหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึ
สาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ แผงแป้น 
อกัขระหรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิเชน่ Ram คตัซีทฟิด
เดอร์  เมาส์ พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์  เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจร
อเิล็กทรอนิกส์  เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง  ๆเชน่  
แบบดสิเกตต ์) แบบฮาร์ดดสิต ์แบบซีดีรอม  แบบออพตคิอล  ฯลฯ           
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   คา่สาธารณูปโภค รวม 435,000 บาท 

 
   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 300,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าในสาํนกังานและในทีส่าธารณะ หรืออาคาร 
สถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดูแลรบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นตาํบล  
เชน่ หอกระจายขา่วแบบไรส้ายประจาํหมูบ่า้น ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบ  หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ 
ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจาํแนก 
ประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจาํปีขององค์กร 
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
ลงวนัที ่20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะ 
คา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะ 
คา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
   คา่น้ําประปาคา่น้ําบาดาล จาํนวน 15,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ําประปา ในสาํนกังานและในทีส่าธารณะ หรือ 
อาคารสถานทีท่ีอ่ยูใ่นความดูแลรบัผดิชอบขององค์การบรหิารสว่นตาํบล 
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 - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ 
ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจาํแนก 
ประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจาํปีของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

   คา่บรกิารโทรศพัท ์ จาํนวน 15,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารโทรศพัท์พ้ืนฐาน คา่โทรศพัท์เคลือ่นที ่ 
สาํหรบัทีท่าํการองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกอก และใหห้มายความ 
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิารดงักลา่วและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 
เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร  เชน่  คา่เชา่เครือ่ง  คา่เชา่หมายเลขโทรศพัท ์
คา่บาํรุงรกัษาสาย  ฯลฯ - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1 ) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ 
ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจาํแนก 
ประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจาํปีของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สาํนกังานปลดั) 

      

 
   คา่บรกิารไปรษณีย์ จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารไปรษณีย ์ คา่ธนาณตั ิคา่ดวงตรา 
ไปรษณีย์ยากร คา่เชา่ตูไ้ปรษณีย์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงนิในระบบ 
บรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ         
- เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ 
ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจาํแนก 
ประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจาํปีของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สาํนกังานปลดั) 

      

 
   คา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม จาํนวน 95,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม เชน่ คา่โทรภาพ  
(โทรสาร)  คา่เทเลกซ์  คา่วทิยุสือ่สาร  คา่สือ่สารผา่นดาวเทียม   
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชร้ะบบอนิเทอร์เน็ตรวมถงึอนิเทอร์เน็ตการ์ด 
และคา่สือ่สารอืน่ๆ  เชน่  คา่เคเบิล้ทีวี  คา่เชา่ชอ่งสญัญาณดาวเทียม  
เป็นตน้  และใหห้มายความรวมถงึคา่ใชจ้า่ยเพือ่ใหไ้ดใ้ชบ้รกิาร 
ดงักลา่วและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้เกีย่วกบัการใชบ้รกิาร อนิเตอร์เน็ต 
ตาํบล คา่บรกิาร เชา่พ้ืนทีอ่นิเตอร์เน็ตของ อบต.และเว็บไซด ์ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ 
ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจาํแนก 
ประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจาํปีของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ (สาํนกังานปลดั) 

      

 
  งบลงทุน รวม 46,300 บาท 

 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 46,300 บาท 

 
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 
    

(1) ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชัน้จาํนวน 1 หลงั จาํนวน 6,500 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชัน้ ขนาด 
กวา้ง 4 ฟุต สูง 6 ฟุต กระจกบานเลือ่น มีแผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้  
จาํนวน 1 หลงัๆละ 6,500 บาท   
 - จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคา 
มาตรฐานครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 55 ขอ้ 1) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 
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(2) เครือ่งโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดาสง่เอกสารไดค้ร ัง้ละ 20 แผน่ 
จาํนวน  1 เครือ่ง 

จาํนวน 18,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งโทรสาร แบบใชก้ระดาษธรรมดา  
สง่เอกสารไดค้ร ัง้ละ 20 แผน่ จาํนวน  1 เครือ่งๆละ 18,000 บาท  
คุณลกัษณะ เป็นเครือ่ง Facsimile หรือโทรภาพ ความเร็วในการ 
สง่เอกสาร ไมเ่กนิกวา่  6 วนิาทีตอ่แผน่ ขนาดทีก่าํหนดเป็นขนาด 
สง่เอกสารข ัน้ตํ่า (บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกังบประมาณ  
มกราคม 2561) (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ  
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 62 ขอ้ 6 ) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(3) เกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 2 ตวั จาํนวน 5,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 2 ตวัๆ ละ2,500 บาท 
คุณลกัษณะ เกา้อ้ีบุนวม มีพนกัผงิหลงั  ลอ้เลือ่นปรบัระดบัได ้มีทีพ่กัแขน 
ท ัง้สองขา้ง   
-จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคา 
มาตรฐานครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564เพิม่เตมิ 
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 62 ขอ้ 7) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(4) เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) 
จาํนวน 1 เครือ่ง 

จาํนวน 4,300 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ พรอ้มตดิต ัง้ 
ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) จาํนวน 1 เครือ่งๆละ 4,300 บาท 
คุณลกัษณะพ้ืนฐาน ตามรายละเอียดครุภณัฑ ์
คอมพวิเตอร์ใชเ้กณฑ์ราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์ ประจาํปี 2561 วนัที ่23 พฤษภาคม 2561  
(หน้า 16 ขอ้ 42 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)  
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 63 ขอ้ 8)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(5) ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชัน้ ขนาด กวา้ง  3 ฟุต กระจกบานเลือ่น  
มีแผน่ช ัน้ปรบัระดบั  3 ชิน้ จาํนวน 1 หลงั 

จาํนวน 5,900 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชัน้ ขนาดกวา้ง 3 ฟุต 
กระจกบานเลือ่น มีแผน่ช ัน้ปรบัระดบั  3 ชิน้ จาํนวน1 หลงัๆละ 5,900 บาท 
- จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 63 ขอ้ 9)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(6) โตะ๊ขาว แบบขาพบั ขนาดใหญ ่จาํนวน 3 ตวั จาํนวน 6,600 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ขาว แบบขาพบั ขนาดใหญ ่จาํนวน 
3 ตวัๆละ 2,200 บาท  
-จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคา 
มาตรฐาน (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่4 หน้า 63 ขอ้ 10) 
(ครุภณัฑ ์ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 
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 งานบริหารงานคลงั รวม 2,783,640 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 2,108,040 บาท 
 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,108,040 บาท 
 

   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,569,180 บาท 
 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล จาํนวน  
5 อตัรา จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 1,569,180 บาท   
โดยจา่ยใหพ้นกังานสว่นตาํบล ดงัน้ี 
นกับรหิารงานการคลงั ระดบัตน้ (ผอ.กองคลงั) ,นกัวชิาการเงนิและบญัชี ชก.
,เจา้พนกังานการเงนิและบญัชีปง./ชง., นกัวชิาการพสัดุ ปก./ชก., เจา้
พนกังานจดัเก็บรายได ้ปง./ชง. 
 - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43)พ.ศ.2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได(้กองคลงั) 

      

 
   เงนิเพิม่ตา่งๆ ของพนกังาน จาํนวน 19,560 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง  ๆของพนกังานสว่นตาํบล เชน่ คา่ครองชีพ 
และเงนิเพิม่ตา่งๆ  
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่ 
4 พฤษภาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงาน 
บุคคลขององค์การบรหิารสว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43)  
พ.ศ.2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

 

      

    - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง ดงัน้ี 
1. นกับรหิารงานการคลงั ระดบัตน้ (ผอ.กองคลงั) จาํนวน 1 อตัรา ๆ ละ 
 3,500 บาท/เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 42,000 บาท   
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการดงัน้ี             
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานกลาง 
การบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม  
2558 (ตามบญัชีอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่)   
3) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 

      

 
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 437,400 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา  
จาํนวน 12 เดือนเป็นเงนิ 437,400 บาท  ดงัน้ี  ผูช้ว่ยเจา้พนกังาน 
การเงนิและบญัชี , ผูช้ว่ยนายชา่งสาํรวจ , ผูช้ว่ยเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและเงนิอืน่ใน
ลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล(แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 

      

 
   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 39,900 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเพิม่ตา่ง  ๆของพนกังานจา้ง เชน่ เงนิคา่ครองชีพ  
และเงนิเพิม่ตา่งๆ ใหแ้ก ่พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา  
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 39,900 บาท  
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- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา  ประกาศและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43)พ.ศ.2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 

  งบดาํเนินงาน รวม 664,600 บาท 
 

   คา่ตอบแทน รวม 294,600 บาท 
 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 106,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังาน 
สว่นตาํบล และพนกังานจา้ง คา่ตอบแทนใหแ้กผู่ป้ฏบิตัริาชการอนัเป็น
ประโยชน์แกอ่งค์การบรหิารสว่นตาํบล เชน่ พจิารณาผล สอบราคา  
ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจงานจา้ง  และคา่ตอบแทนพเิศษ 
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ 
ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ 
วธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงนิรางวลัประจาํปีสาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และ 
พนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ 
ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั 
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
อนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 

      

 
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 17,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังาน
สว่นตาํบลและพนกังานจา้ง  - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 

      

 
   คา่เชา่บา้น จาํนวน 162,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือ ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล 
ตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่น 
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2548 ,(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2551 และ(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2559  
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่ 
12 ตุลาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิจา่ย 
เงนิคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 

      

 
   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 9,600 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของ 
พนกังานสว่นตาํบล ตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั        
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร พ.ศ. 2523  
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  (กองคลงั) 

      

 
   คา่ใช้สอย รวม 310,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 150,000 บาท 
 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่โฆษณา
และเผยแพร ่ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบี้ยประกนั คา่รบัวารสาร เชน่   
หนงัสือคูม่ือ คา่ตดิต ัง้โทรศพัท์ คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ  
คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ จา้งเหมาแบกสมัภาระ  คา่จา้งเหมาบรกิาร  
หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย ประเภทน้ี  
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- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523  
ลงวนัที ่20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะ 
คา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 

   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       
 

    
(1) คา่เดนิทางไปราชการ จาํนวน 40,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
คา่ลงทะเบียนตา่ง  ๆ ทีจ่าํเป็นในการเดนิทางไปราชการของพนกังาน 
สว่นตาํบล และพนกังานจา้ง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาต 
หรืออนุมตัใิหเ้ดนิทางไปราชการเพือ่ประชุม  ฝึกอบรม อบรม สมัมนา 
ดูงาน  หรือไปตดิตอ่ราชการ  - เป็นไปตามระเบียบ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
ไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 ,(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 
และ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 

      

 
    

(2) โครงการปรบัปรุงการจดัทาํแผนทีภ่าษีและทะเบียน 
ทรพัย์สนิ แผนที ่อบต. ฯระบบสารสนเทศ 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุและอุปกรณ์ตา่ง  ๆคา่ใชจ้า่ยเกีย่วขอ้ง 
หรือรายจา่ยอืน่ทีอ่ยูใ่นประเภทน้ี เชน่ คา่ปรบัปรุงระบบจดัทาํ 
แผนทีภ่าษีฯ คา่วสัด ุคา่ถา่ยเอกสาร คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์  
คา่หนงัสือ เครือ่งเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ                    
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบญัญตั ิ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
พ.ศ.2561-2564 หน้า 135 ขอ้ 5)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป(กองคลงั) 

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะ 
คา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองคลงั) 

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 60,000 บาท 

 
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 40,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ หนงัสือ 
คูม่ือปฏบิตังิาน เอกสารทางวชิาการ ตรายาง ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2 
/ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 
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   วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล อุปกรณ์
บนัทกึขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หวัพมิพ์ 
หรือเทปพมิพ์สาํหรบัเครือ่งพมิพ์สาํหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึสาํหรบั 
เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพมิพ์  เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิเชน่ Ram คตัซีทฟิดเดอร์เมาส์ 
พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์  เครือ่งกระจายสญัญาณแผน่วงจร
อเิล็กทรอนิกส์  เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง  ๆเชน่  
แบบดสิเกตต ์) แบบฮาร์ดดสิต ์แบบซีดีรอม แบบออพตคิอล เป็นตน้ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2 
/ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองคลงั) 

      

         
       

 
  งบลงทุน รวม 11,000 บาท 

 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 11,000 บาท 

 
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 
    

(1) ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานจาํนวน 2 หลงั จาํนวน 11,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน คุณลกัษณะ 
ดงัน้ี  มีมือจบัชนิดบดิ มีแผน่ช ัน้ปรบัระดบั  3 ชิน้ คุณสมบตัติามมาตรฐาน 
ผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จาํนวน 2 หลงัๆละ5,500 บาท 
(บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกังบประมาณ มกราคม 2561) 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4
หน้า 60 ขอ้ 1)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองคลงั)  
 

      

 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 

 งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั รวม 191,000 บาท 
 

  งบดาํเนินงาน รวม 183,500 บาท 
 

   คา่ตอบแทน รวม 30,000 บาท 
 

   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 30,000 บาท 
 

      

  (1) เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
แกพ่นกังานสว่นตาํบล และพนกังานจา้ง   
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ 
ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ 
วธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงนิรางวลัประจาํปีสาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และ 
พนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ 
ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั 
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น 
กรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี   
(2) เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนปฏบิตังิานเจา้หน้าที ่อปพร.   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิคา่ใชจ้า่ยใหแ้ก ่
อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน ของ อปท. พ.ศ.2560 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 
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   คา่ใช้สอย รวม 150,000 บาท 
 

   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       
 

    
(1) โครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพอาสาสมคัรป้องกนัภยั 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

จาํนวน 50,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินจดัฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพอาสา 
สมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย   
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละการตกแตง่สถานทีอ่บรม  คา่วสัด ุ 
เครือ่งเขียน  และอุปกรณ์  คา่ประกาศนียบตัร  คา่ถา่ยเอกสาร คา่พมิพ์
เอกสารและสิง่พมิพ์ คา่กระเป๋าหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสารสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ คา่สมนาคุณวทิยากร คา่อาหาร คา่ป้าย
โครงการ คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ     
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 
 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 22 ขอ้ 1 ) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(2) โครงการจดัซ้ือน้ํายาเคมีดบัเพลงิ จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการจดัซ้ือน้ํายาเคมีดบัเพลงิบรรจุ 
ในถงัดบัเพลงิใหพ้รอ้มสาํหรบัการใชง้านตลอดเวลา และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที ่
จาํเป็นในการดาํเนินกจิกรรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 23 ขอ้ 2)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(3) โครงการป้องกนัรณรงค์ปฏบิตัติามกฎจราจร จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินจดักจิกรรมป้องกนัรณรงค์ปฏบิตั ิ
ตามกฎจราจร เชน่ รณรงค์การสวมหมวกกนัน๊อค และกจิกรรมอืน่ที ่
เกีย่วขอ้ง โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่วสัด ุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ์ 
คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์ คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 
คา่อาหาร  คา่ยานพาหนะ  คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการ
ดาํเนินกจิกรรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557(แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 
หน้า 23 ขอ้ 3) ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(4) โครงการจดัต ัง้ศูนย์รายงานสถานการจราจรและอยูเ่วรยามชว่งเทศกาล จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินจดัต ัง้ศูนย์รายงานสถานการ 
จราจรฯ  เชน่ ชว่งเทศกาลปีใหม ่เทศกาลสงกรานต ์ฯ ในเขตพ้ืนที ่
ตาํบลบา้นกอก โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน   
และอุปกรณ์ คา่ถา่ยเอกสาร คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์ คา่อาหารวา่ง 
และเครือ่งดืม่ คา่อาหาร  คา่ยานพาหนะ คา่ป้ายโครงการ คา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
จาํเป็นในการดาํเนินกจิกรรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ  
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- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 
 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557(แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 
หน้า 24 ขอ้ 4) ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 

    
(5) โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิการจดัระเบียบสงัคม จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินจดักจิกรรมรณรงค์ใหค้วามรู ้
ประชาสมัพนัธ์ และจดัซ้ือสารตรวจยาเสพตดิ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที ่
เกีย่วขอ้ง โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน  และ 
อุปกรณ์ คา่ถา่ยเอกสาร คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์ คา่อาหารวา่ง 
และเครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่ยานพาหนะ คา่ป้ายโครงการ คา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
จาํเป็นในการดาํเนินกจิกรรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 24 ขอ้ 5)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 

      

 
    

(6) โครงการป้องกนัแกไ้ขปญัหาไฟป่าและหมอกควนั จาํนวน 50,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินฝึกอบรมวธีิการทีถู่กตอ้งในการ 
ชว่ยดบัไฟ จดักลุม่ปฏบิตังิานในการแจง้เหตุไดท้นัท ีเตรียมความ 
พรอ้มของเครือ่งมือและอุปกรณ์ตา่ง  ๆทีใ่ชใ้นการดบัไฟ และกจิกรรม 
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละ 
การตกแตง่สถานทีอ่บรม คา่วสัด ุเครือ่งเขียน อุปกรณ์ คา่ประกาศนียบตัร 
คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์ คา่กระเป๋าหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุ
เอกสารสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่   
คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็น 
ในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ     
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 25 ขอ้ 6) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 
 

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 3,500 บาท 

 
   วสัดุอืน่ จาํนวน 3,500 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเส้ือชูชีพขนาดมาตรฐาน จาํนวน 10 ตวัๆ ละ
350 บาท เป็นเงนิ 3,500 บาท   จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด  
เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐาน 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 
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  งบลงทุน รวม 7,500 บาท 
 

   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 7,500 บาท 
 

   ครุภณัฑ์อืน่       
 

    
(1) กรวยจราจรมาตรฐาน คาดแถบสะทอ้นแสง จาํนวน15 กรวย จาํนวน 7,500 บาท 

 

      

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือกรวยจราจรมาตรฐาน คาดแถบสะทอ้นแสง 
 3 M ขนาด 70 เซนตเิมตร จาํนวน 15 กรวย ๆ ละ 500 บาท   
จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาดเน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่4 หน้า 63 ขอ้ 11)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 
 

      

 แผนงานการศกึษา 
 

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัการศกึษา รวม 872,580 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 557,580 บาท 
 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 557,580 บาท 
 

   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 356,160 บาท 
 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล จาํนวน 1 อตัรา 
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 356,160 บาท  โดยจา่ยใหพ้นกังาน 
สว่นตาํบล ดงัน้ี         
1. นกับรหิารงานศกึษา ระดบัตน้ (ผอ.กองการศกึษาฯ)   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่ 
4 พฤษภาคม 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงาน 
บุคคลขององค์การบรหิารสว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) 
พ.ศ.2559  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง นกับรหิารงานศกึษา ระดบัตน้  
(ผอ.กองการศกึษาฯ) จาํนวน 1 อตัราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน  
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 42,000 บาท  
  - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานกลาง 
การบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 
 2558 (ตามบญัชีอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่)   
3) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม  
2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลของ 
องค์การบรหิารสว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559        
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

    คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 143,520 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 1 อตัรา 
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 143,520 บาท ดงัน้ี  
1. ตาํแหน่ง ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี    
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 
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   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 15,900 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพและเงนิเพิม่ตา่ง  ๆใหแ้ก ่ 
พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 1 อตัรา จาํนวน 12 เดือน 
 เป็นเงนิ 15,900 บาท - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิาร 
สว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

 
  งบดาํเนินงาน รวม 308,500 บาท 

 
   คา่ตอบแทน รวม 33,500 บาท 

 
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 19,500 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังาน 
สว่นตาํบล และพนกังานจา้ง  - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/
ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข  
และวธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัม ี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีสาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง  
และพนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ 
ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั 
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็น 
กรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

 
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังาน
สว่นตาํบลและพนกังานจา้ง   
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน 
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

 
   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 4,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นตาํบล  
ตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั        
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร พ.ศ. 2523  
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร
ของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3)พ.ศ. 2549   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  (กองการศกึษาฯ) 

      

 
   คา่ใช้สอย รวม 230,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 150,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเชน่ 
คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่ คา่ธรรมเนียมตา่งๆคา่เบี้ยประกนั หนงัสือคูม่ือคา่ตดิต ัง้โทรศพัท ์
คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆคา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่จา้งเหมาแบก
สมัภาระ  จา้งเหมาปรบัปรุงภูมทิศัน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กภายในตาํบล 
ปรบัปรุงสนามเด็กเลน่สวนหยอ่ม คา่ตดิต ัง้ระบบอนิเตอร์เน็ตของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก คา่จา้งเหมาบรกิาร หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่  ๆทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
ประเภทน้ี   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
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2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
ลงวนัที ่20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีใน 
ลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ)  

   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

  (1)  คา่รบัรอง ในการตอ้นรบับุคคล  หรือคณะบุคคล   
เป็นเงนิ 10,000 บาท เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เครือ่งดืม่  
คา่ของขวญั  คา่พมิพ์เอกสาร  คา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วเน่ือง 
ในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้ คา่บรกิารดว้ยและคา่ใชจ้า่ยอืน่ 
ทีไ่ปนิเทศงานหรือเยีย่มชม ของเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
ซึง่รว่มตอ้นรบับุคคลหรือคณะบุคคล    
 - เป็นไปตามระเบียบ  หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381   
ลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2548 เรือ่ง การต ัง้งบประมาณและ 
การเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือคา่เล้ียงรบัรองของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

 
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรือ อบรมสมัมนา จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัร 
และนอกราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ 
คา่เชา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบียนตา่ง  ๆทีจ่าํเป็นในการเดนิทาง 
ไปราชการ  ของพนกังานสว่นตาํบล  และพนกังานจา้ง   
หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตหรืออนุมตัใิหเ้ดนิทาง 
ไปราชการเพือ่ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน   
หรือไปตดิตอ่ราชการ   - เป็นไปตามระเบียบ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการ 
เดนิทางไปราชการของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 , 
(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

 
    

โครงการจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินจดังานวนัเด็กแหง่ชาต ิ
โดยจดักจิรรมวนัเด็กแหง่ชาตใินพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอก  
โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละ 
การตกแตง่สถานที ่ คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน  และอุปกรณ์ 
คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์  คา่อาหารวา่งและ 
เครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็น 
ในการจดัทาํโครงการ     
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจาย 
อาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน  
การจดัการแขง่ขนักีฬาและสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ  
อปท. พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 28 ขอ้ 1) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 
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โครงการฝึกอบรมปลูกฝงัคุณธรรมจรยิธรรม จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินจดัคุณธรรม จรยิธรรม เชน่การ
บรรยายการฝึกปฏบิตัธิรรม ฯ โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ยคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การใชแ้ละการตกแตง่สถานทีอ่บรม คา่วสัด ุเครือ่งเขียน และอุปกรณ์คา่
ประกาศนียบตัร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์ คา่กระเป๋าหรือ
สิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสารสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
จาํเป็นในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ     
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 
 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรม 
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่2561 -
2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4หน้า 28 ขอ้ 2)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุน
ท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภค ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 45,000 บาท 

 
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ 
หนงัสือ คูม่ือปฏบิตังิาน เอกสารทางวชิาการ ตรายาง ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 
   

      

 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 5,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้า ในสาํนกังานและไฟฟ้าแสงสวา่ง สาธารณะและ
วทิย ุ เชน่ หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  ปล ัก๊ไฟสายไฟฟ้า บลัลาส สตาร์เตอร์ และ
อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี  
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 
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   วสัดุกีฬา จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกีฬา เชน่ ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล  
ตะกรอ้ ฯลฯ  หรืออืน่ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี   
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ  ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 

      

 
   วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึ 
ขอ้มูล อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk,  
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc, 
Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มูล (ReelMagnetic Tape,  
Cassette Tape, Cartridge Tape) หวัพมิพ์หรือเทปพมิพ์ 
สาํหรบัเครือ่งพมิพ์สาํหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึสาํหรบั 
เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ แผงแป้น 
อกัขระหรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิเชน่ Ram คตัซีทฟิด
เดอร์  เมาส์ พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์  เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจร
อเิล็กทรอนิกส์  เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง  ๆเชน่  
แบบดสิเกตต ์) แบบฮาร์ดดสิต ์แบบซีดีรอม  แบบออพตคิอล  เป็นตน้ ฯลฯ 
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี           
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

                
 

  งบลงทุน รวม 6,500 บาท 
 

   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 6,500 บาท 
 

   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       
 

    
(1) เกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 1 ตวั (ผูอ้าํนวยการกอง) จาํนวน 4,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 1 ตวัๆ ละ4,000 บาท
คุณลกัษณะ เกา้อ้ีบุนวม มีพนกัผงิหลงั ลอ้เลือ่นปรบัระดบัได ้มีทีพ่กัแขนท ัง้
สองขา้ง สาํหรบัผูอ้าํนวยการกอง   จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด 
เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง หน้า 67 ขอ้ 18) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 
 

      

 
    

(2) เกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 1 ตวั จาํนวน 2,500 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 1 ตวัๆละ2,500 บาท 
คุณลกัษณะ เกา้อ้ีบุนวม มีพนกัผงิหลงั ลอ้เลือ่นปรบัระดบัได ้ 
มีทีพ่กัแขนท ัง้สองขา้ง  
 - จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่4 หน้า 67 ขอ้ 19) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 
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 งานระดบักอ่นวยัเรียนและประถมศกึษา รวม 5,593,273 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 2,036,880 บาท 
 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,036,880 บาท 
 

   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 1,127,880 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กบุ่คลากรทางการศกึษา  
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ) จาํนวน 4 อตัรา ตาํแหน่ง ครู ,  
ครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 1,127,880 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ต ัง้ไว ้67,200 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป ต ัง้ไว ้1,060,680 บาท 
 - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัเิงนิเดือน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจาํ 
ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่3)  
พ.ศ.2558 (กองการศกึษาฯ) 

      

 
   เงนิวทิยฐานะ จาํนวน 84,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิวทิยฐานะ ใหแ้กบุ่คลากรทางการศกึษา  
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ) จาํนวน 2 อตัรา ตาํแหน่ง ครู ,  
ครูผูดู้แลเด็ก จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 84,000 บาท  
 - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัเิงนิเดือน เงนิวทิยฐานะ และเงนิประจาํ 
ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ฉบบัที ่3)  
พ.ศ.2558 ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (กองการศกึษาฯ) 

      

 
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 747,360 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 423,360 บาทดงัน้ี ตาํแหน่งผูดู้แลเด็กต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได ้เป็นเงนิ16,560 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไปเป็น
เงนิ 406,800 บาท- เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานจา้ง
ท ั่วไป จาํนวน 3 อตัราจาํนวน12 เดือน เป็นเงนิ 324,000 บาท ดงัน้ี 
ตาํแหน่งผูดู้แลเด็กโดยต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้- เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกา ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559 (กองการศกึษาฯ) 

      

 
   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 77,640 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพและเงนิเพิม่ตา่ง  ๆใหแ้ก ่พนกังานจา้ง 
ตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 41,640 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป          
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ครองชีพและเงนิเพิม่ตา่ง  ๆใหแ้กพ่นกังานจา้งท ั่วไป 
จาํนวน 3 อตัรา จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 36,000 บาท  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้          
 - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43)พ.ศ.2559 (กองการศกึษาฯ) 
 

      

 
  งบดาํเนินงาน รวม 1,956,393 บาท 

 
   คา่ตอบแทน รวม 137,810 บาท 

 
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 77,810 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแก ่
พนกังานสว่นตาํบล และพนกังานจา้ง  
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 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 380 
ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และ 
ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการ
กาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจาํปีสาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ทีม่ท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่
29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธีิการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิ
รางวลัประจาํปี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง                      
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

 
   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 55,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของบุคลากรทางการศกึษา  
ตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั        
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร  
พ.ศ. 2523 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2549   
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  (กองการศกึษาฯ) 

      

 
   คา่ใช้สอย รวม 813,900 บาท 

 
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 
    

(1) โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา(อาหารกลางวนั) 
สาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

จาํนวน 455,700 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยบรหิารงานสถานศกึษา สาํหรบั
สนบัสนุนอาหารกลางวนั สาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กในเขตพ้ืนทีอ่งค์การ
บรหิารสว่นตาํบลบา้นกอก ตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว3028 ลงวนัที ่6 มถุินายน 
2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พงศ.2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  (แผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิเปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 29 ขอ้3)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 

      

 
    

(2) โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา(สาํหรบัสนบัสนุน 
คา่จดัการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั)) 

จาํนวน 171,700 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา(สาํหรบั
สนบัสนุนคา่จดัการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั))  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว3028 ลงวนัที ่6 มถุินายน 
2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  (แผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 30 ขอ้ 6) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 

      

 
    

(3) โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา(สาํหรบัสนบัสนุน
คา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) 

จาํนวน 56,500 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศกึษา(สาํหรบั
สนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.)  
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 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว3028 ลงวนัที6่ มถุินายน 
2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พงศ.2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ (แผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบั 4 หน้า 42 ขอ้ 1)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 

    
4. คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ หรือ อบรมสมัมนา จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะคา่เชา่ทีพ่กั คา่ลงทะเบียน
ตา่งๆ  ทีจ่าํเป็นในการเดนิทางไปราชการ  ของบุคลากรทางการศกึษา  และ
พนกังานจา้ง  หรือบุคคลคณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตหรืออนุมตัใิหเ้ดนิทางไป
ราชการเพือ่ประชุม ฝึกอบรม อบรม สมัมนา ดูงาน หรือไปตดิตอ่ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 ,(ฉบบัที ่2)พ.ศ. 2558 และ(ฉบบัที ่3)
พ.ศ. 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1536ลงวนัที ่
19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่
สาธารณูปโภคต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กอการศกึษาฯ) 

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 944,683 บาท 

 
   คา่อาหารเสรมิ (นม) จาํนวน 944,683 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม)ใหโ้รงเรียนในเขต
องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกอกเป็นเงนิ 751,148  บาท  
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัซ้ืออาหารเสรมิ(นม)ศูนย์พฒันาเด็กเล็กใน
เขตองค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกอกเป็นเงนิ 193,535 บาท  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1.หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท0808.2/ว3028 ลงวนัที ่6 มถุินายน 
2561 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ยประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 

      

 
   คา่สาธารณูปโภค รวม 60,000 บาท 

 
   คา่ไฟฟ้า จาํนวน 40,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ไฟฟ้าสาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดั อบต.บา้นกอก     
 - เป็นไปตามระเบียบ  หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี       
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ว 1657
ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจาํแนกประเภทรายรบั –
 รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจาํปีขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว3523 ลงวนัที่
20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่ธารณูปโภค 
 3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1536ลงวนัที่
19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่
สาธารณูปโภคต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 
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   คา่น้ําประปาคา่น้ําบาดาล จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ําประปา สาํหรบัศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสงักดัอบต.บา้นกอก  
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมากที ่มท 0808.2/ 
ว 1657 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2556 เรือ่ง รูปแบบและการจาํแนก 
ประเภทรายรบั – รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจาํปีของ 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 

      

 
  งบลงทุน รวม 32,000 บาท 

 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 32,000 บาท 

 
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 
    

(1) ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร จาํนวน 8 หลงั จาํนวน 32,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ  2 ชัน้ มีแผน่ช ัน้ปรบั
ระดบั 2 ชิน้ กระจกบานเลือ่นจาํนวน 8 หลงัๆ ละ 4,000 บาท   
 - จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 56 ขอ้ 2)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 

      

 
  งบเงนิอุดหนุน รวม 1,568,000 บาท 

 
   เงนิอุดหนุน รวม 1,568,000 บาท 

 
   เงนิอุดหนุนสว่นราชการ       

 
    

(1) อุดหนุนโรงเรียนบา้นมะเกลือโนนทองตามโครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนันกัเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอก 

จาํนวน 664,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนันกัเรียน 
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอก ใหแ้ก ่โรงเรียนบา้นมะเกลือ 
โนนทอง เป็นเงนิ 664,000 บาท  
 - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว3274  
ลงวนัที ่19 มถุินายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํ 
งบประมาณรายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาของ  
อปท. ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
พ.ศ.2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 45 ขอ้ 1 ) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 

      

 
    

(2) อุดหนุนโรงเรียนบา้นหลุบงิว้ตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนันกัเรียน
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอก 

จาํนวน 212,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนันกัเรียน 
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอก ใหแ้ก ่โรงเรียนบา้นหลุบงิว้  
เป็นเงนิ 212,000 บาท  
 - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว3274  
ลงวนัที ่19 มถุินายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณ
รายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาของ อปท. ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2562  (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561-2564 
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  หน้า 45 ขอ้ 1 ) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 

      

 
    

(3) อุดหนุนโรงเรียนบา้นสระสีเ่หลีย่มตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั
นกัเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอก 

จาํนวน 396,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนันกัเรียน 
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอก ใหแ้ก ่โรงเรียนบา้นสระสีเ่หลีย่ม 
 เป็นเงนิ 396,000 บาท 
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 - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว3274  
ลงวนัที ่19 มถุินายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณ
รายจา่ยรองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาของ อปท. ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ. 2561 -2564 
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  หน้า 45 ขอ้ 1 ) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 

    
(4) อุดหนุนโรงเรียนบา้นทุง่สวา่งวฒันาตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนั
นกัเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอก 

จาํนวน 296,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนตามโครงการสนบัสนุนอาหารกลางวนันกัเรียน 
ของโรงเรียนในเขตพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอกใหแ้กโ่รงเรียนบา้นทุง่สวา่งวฒันา 
เป็นเงนิ 296,000 บาท 
 - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559  
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0816.2/ว3274ลงวนัที ่
19 มถุินายน 2561 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ย
รองรบัเงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นการศกึษาของ อปท. ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่4หน้า 45 ขอ้ 1)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 
 

      

 แผนงานสาธารณสุข 
 

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสาธารณสุข รวม 1,443,497 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 865,320 บาท 
 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 865,320 บาท 
 

   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 634,800 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล จาํนวน 2 อตัรา  จาํนวน 
12 เดือน  เป็นเงนิ 634,800 บาท โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่นตาํบล ดงัน้ี  
นกับรหิารงานสาธารณสุขฯ ระดบัตน้ (ผอ.กองสาธารณสุขฯ), นกัวชิาการ
สาธารณสุข ปก./ชก.    - เป็นไปตามพระราชกฤษฎี หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและเงนิอืน่ใน
ลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559      
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสาธารณสุขฯ) 

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง นกับรหิารงานสาธารณสุขฯ  
ระดบัตน้ (ผอ.กองสาธารณสุขฯ) จาํนวน 1 อตัราๆ ละ 3,500 บาท/
เดือน จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 42,000 บาท  
  - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานกลาง 
การบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
(ตามบญัชีอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่)   
3) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสาธารณสุขฯ) 
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   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 188,520 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน1 อตัรา 
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 188,520 บาท ดงัน้ี   
1.  ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ จาํนวน 1 อตัรา   
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสาธารณสุขฯ) 

      

 
  งบดาํเนินงาน รวม 231,177 บาท 

 
   คา่ตอบแทน รวม 41,250 บาท 

 
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 33,250 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแก ่
พนกังานสว่นตาํบล และพนกังานจา้ง  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 380 
ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และ  
ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์เงือ่นไข และวธีิการ
กาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจาํปีสาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.  ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่
29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธีิการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิ
รางวลัประจาํปี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสาธารณสุขฯ) 

      

 
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 8,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้กพ่นกังาน
สว่นตาํบลและพนกังานจา้ง - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน 
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสาธารณสุขฯ) 

      

 
   คา่ใช้สอย รวม 123,927 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 13,927 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเชน่ 
คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่ คา่ธรรมเนียมและคา่ลงทะเบียนตา่งๆคา่เบี้ยประกนั คา่จา้งเหมา
บรกิาร เชน่จา้งเหมาแบกสมัภาระ  คา่จา้งเหมาบรกิาร หรือคา่จา้งเหมา
บรกิารอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี เป็นเงนิ 5,665 บาท 
 - เพือ่จา่ยเป็นคา่สาํรวจสุนขั แมว ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภยั
จากโรคพษิสุนขับา้ ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้ลูกเธอ 
เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์อคัรราชกุมารี หรือรายจา่ยอืน่ทีอ่ยูใ่นประเภทน้ี 
เป็นเงนิ 8,262  บาท 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี      
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 
ลงวนัที ่20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการ
ประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภค 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.5/ว2072 ลงวนัที ่
5 กรกฎาคม 2561 เรือ่งการซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงนิอุดหนุนท ั่วไปดา้นสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ 
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 41 ขอ้ 1)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)   
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   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

  (1)  คา่รบัรอง ในการตอ้นรบับุคคล  หรือคณะบุคคล  เป็นเงนิ 10,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญั คา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยที่
เกีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารดว้ยและคา่ใชจ้า่ยอืน่  
ทีไ่ปนิเทศงานหรือเยีย่มชม ของเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับุคคล
หรือคณะบุคคล  
  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381   
ลงวนัที ่ 28  กรกฎาคม  2548  เรือ่ง  การต ัง้งบประมาณและ 
การเบกิจา่ยเงนิคา่รบัรองหรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสาธารณสุขฯ) 

      

 
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนา จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะคา่เชา่ทีพ่กัคา่ลงทะเบียน
ตา่งๆ  ทีจ่าํเป็นในการเดนิทางไปราชการ  ของพนกังานสว่นตาํบล  และ
พนกังานจา้ง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตหรืออนุมตัใิหเ้ดนิทางไป
ราชการเพือ่ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน   
หรือไปตดิตอ่ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 ,(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และ(ฉบบั
ที ่3) พ.ศ. 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสาธารณสุขฯ) 

      

 
    

โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกและไขซ้กิา จาํนวน 80,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่น้ํายากาํจดัยุง,ทรายอะเบท,น้ํามนัเบนซนิ,น้ํามนัดีเซล,
คา่ใชจ้า่ยในการจดัประชุม,อบรม, รณรงค ์และประชาสมัพนัธ์ และ 
คา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้ง    
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 21 ขอ้ 1)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสาธารสุขฯ) 

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต ิ 
- เป็นไปตาม ระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบลพ.ศ. 2537 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนัที ่
19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภค  ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 66,000 บาท 

 
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอหนงัสือ คูม่ือ
ปฏบิตังิาน เอกสารทางวชิาการ ตรายาง ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสาธารณสุขฯ) 
 

   วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์ จาํนวน 46,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือยา เวชภณัฑ ์ผา้กอ๊ส สาํลี ฯลฯ ประจาํตูย้า
ของ อบต. หรือรายจา่ยอืน่ทีอ่ยูใ่นประเภทน้ีเป็นเงนิ 4,690 บาท  
- เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือวคัซีน อุปกรณ์ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพษิสุนขับา้  
ตามโครงการสตัว์ปลอดโรคคนปลอดภยัเป็นเงนิ 41,310 บาท  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0808.2/ว 1248 
ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ พ.ศ.2561-2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบั
ที ่4 หน้า 41 ขอ้ 1)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 

      

 
   วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล อุปกรณ์
บนัทกึขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,  
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบนัทกึ
ขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)  
หวัพมิพ์หรือเทปพมิพ์สาํหรบัเครือ่งพมิพ์สาํหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึ
สาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ แผงแป้น 
อกัขระหรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิเชน่ Ram คตัซีทฟิด
เดอร์  เมาส์ พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์  เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจร
อเิล็กทรอนิกส์  เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง  ๆเชน่ 
แบบดสิเกตต ์) แบบฮาร์ดดสิต ์แบบซีดีรอม  แบบออพตคิอล  เป็นตน้ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี            
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการ 
จาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 

      

         
       

 
  งบลงทุน รวม 7,000 บาท 

 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 7,000 บาท 

 
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 
    

(1) เกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 1 ตวั จาํนวน 2,500 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 1 ตวั ๆละ2,500 บาท
คุณลกัษณะ เกา้อ้ีบุนวม มีพนกัผงิหลงั ลอ้เลือ่นปรบัระดบัได ้ 
มีทีพ่กัแขนท ัง้สองขา้ง  
- จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 61 ขอ้ 4) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 
 

      

 
    

(2) โตะ๊ทาํงาน จาํนวน 1 ตวั จาํนวน 4,500 บาท 
 

      

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ทาํงาน จาํนวน 1 ตวัๆ ละ 4,500 บาท 
คุณลกัษณะโตะ๊ไม ้ขนาดกวา้ง 80 ซม. ยาว 150 ซม.  
มีลิน้ชกัสาํหรบัเก็บของ     
 - จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์ (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 62 ขอ้ 5)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 
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  งบเงนิอุดหนุน รวม 340,000 บาท 
 

   เงนิอุดหนุน รวม 340,000 บาท 
 

   เงนิอุดหนุนเอกชน       
 

    
อุดหนุนใหก้บัคณะกรรมการหมูบ่า้นหมูท่ี ่1-17 ตามโครงการตามพระราชดาํริ
ดา้นสาธารณสุข 

จาํนวน 340,000 บาท 

 

      

   - อุดหนุนงบประมาณโครงการพระราชดาํร ิดา้นสาธารณสุขใหก้บั
คณะกรรมการหมูบ่า้น  หมูท่ี ่1-17 ดาํเนินการตามโครงการพระราชดาํร ิ
ดา้นสาธารณสุข อุดหนุนงบประมาณหมูบ่า้นละ 20,000 บาท  
จาํนวน 17 หมูบ่า้น  - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3028 ลงวนัที ่
6 มถุินายน 2561  เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการจดัทาํงบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ อปท. (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่  
2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  หน้า 44 ขอ้ 1)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 

      

 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
 

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัสงัคมสงเคราะห์ รวม 1,249,840 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 988,500 บาท 
 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 988,500 บาท 
 

   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 598,560 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล จาํนวน 2 อตัรา 
จาํนวน 12 เดือน  เป็นเงนิ 598,560  บาท โดยจา่ยใหก้บัพนกังาน 
สว่นตาํบล ดงัน้ี นกับรหิารงานสวสัดกิารสงัคม ระดบัตน้  
(ผอ.กองสวสัดกิารฯ),นกัพฒันาชุมชน ปก./ชง.  
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง นกับรหิารงานสวสัดกิารสงัคม ระดบัตน้
(ผอ.กองสวสัดกิารฯ)  จาํนวน 1 อตัราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน  
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 42,000 บาท  
  - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและเงนิอืน่ใน
ลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานกลางการ
บรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2558  
(ตามบญัชีอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่)   
3) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559       
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 
   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 339,120 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา 
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 339,120 บาท  ดงัน้ี   
ผูช้ว่ยเจา้พนกังานธุรการ ,  ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ  
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43)พ.ศ.2559  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 
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   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 8,820 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพและเงนิเพิม่ตา่ง  ๆใหแ้ก ่พนกังานจา้ง 
ตามภารกจิ จาํนวน 2 อตัรา จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 8,820 บาท  
 - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 
  งบดาํเนินงาน รวม 227,540 บาท 

 
   คา่ตอบแทน รวม 107,540 บาท 

 
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 36,940 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังาน 
สว่นตาํบล และพนกังานจา้ง  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 380 
 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ  
ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการ
กาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลั
ประจาํปีสาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวนัที ่
29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
 และวธีิการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่ เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะเป็น
เงนิรางวลัประจาํปี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 15,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก ่
พนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง                      
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทนการ
ปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 
   คา่เชา่บา้น จาํนวน 42,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือ ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล 
ตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั         
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2548 , (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบบัที ่3) 
พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตุลาคม 
2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารฯ) 

      

 
   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 13,600 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นตาํบล  
ตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั        
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร 
 พ.ศ. 2523 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3)  
พ.ศ. 2549 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  (กองสวสัดกิารสงัคม) 
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   คา่ใช้สอย รวม 90,000 บาท 
 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       
 

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 50,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเชน่ 
คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่โฆษณาและ
เผยแพร ่ คา่ธรรมเนียมตา่งๆคา่เบี้ยประกนั คา่จา้งเหมาบรกิาร เชน่ 
จา้งเหมาแบกสมัภาระ  คา่จา้งเหมาบรกิาร หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่  ๆ 
ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523ลงวนัที ่
20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภคต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม)   

      

 
   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

  (1)  คา่รบัรอง ในการตอ้นรบับุคคล  หรือคณะบุคคล  เป็นเงนิ 10,000 บาท 
เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่เครือ่งดืม่ คา่ของขวญัคา่พมิพ์เอกสาร คา่ใชจ้า่ยที่
เกีย่วเน่ืองในการเล้ียงรบัรองรวมท ัง้คา่บรกิารดว้ยและคา่ใชจ้า่ยอืน่  
ทีไ่ปนิเทศงานหรือเยีย่มชม ของเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งซึง่รว่มตอ้นรบับุคคล
หรือคณะบุคคล    
  - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท  0808.4/ว 2381 ลงวนัที ่
 28 กรกฎาคม 2548  เรือ่ง  การต ัง้งบประมาณและการเบกิจา่ยเงนิ 
คา่รบัรองหรือคา่เล้ียงรบัรองขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนาฯลฯ จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจกัร เชน่ คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะคา่เชา่ทีพ่กั 
คา่ลงทะเบียนตา่ง  ๆ ทีจ่าํเป็นในการเดนิทางไปราชการของพนกังานสว่น
ตาํบล  และพนกังานจา้ง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตหรืออนุมตั ิ
ใหเ้ดนิทางไปราชการเพือ่ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน   
หรือไปตดิตอ่ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 ,(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และ 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต ิ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536ลงวนัที ่
19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภค  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 
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   คา่วสัด ุ รวม 30,000 บาท 
 

   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ 
หนงัสือ คูม่ือปฏบิตังิาน เอกสารทางวชิาการ ตรายาง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่งการปรบัปรุงหลกัการจาํแนก 
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 
   วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล  
อุปกรณ์บนัทกึขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, 
 Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึ 
ขอ้มูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
หวัพมิพ์หรือเทปพมิพ์สาํหรบัเครือ่งพมิพ์สาํหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึ
สาํหรบัเครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ แผงแป้นอกัขระ
หรือแป้นพมิพ์  เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิเชน่ Ram คตัซีทฟิดเดอร์  เมาส์ 
พรนิเตอร์สวติชิง่บอ๊กซ์  เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์ 
เป็นตน้ เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง  ๆเชน่ แบบดสิเกตต ์)  
แบบฮาร์ดดสิต ์แบบซีดีรอม  แบบออพตคิอล  เป็นตน้ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี            
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 
  งบลงทุน รวม 33,800 บาท 

 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 33,800 บาท 

 
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 
    

(1) โตะ๊ทาํงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จาํนวน 1 ตวั จาํนวน 7,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือโตะ๊ทาํงานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต  
จาํนวน 1 ตวัๆ ละ 7,000 บาท  
-จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 58 ขอ้ 4)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม)      

      

 
    

(2) เกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 1 ตวั จาํนวน 4,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 1 ตวัๆละ 4,000 บาท 
คุณลกัษณะ เกา้อ้ีบุนวม มีพนกัผงิหลงั  ลอ้เลือ่นปรบัระดบัได ้ 
มีทีพ่กัแขนท ัง้สองขา้ง สาํหรบัผูอ้าํนวยการกอง 
 - จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชีราคา 
มาตรฐานครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ 
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า  59  ขอ้ 5) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม)  

      

 
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 
    

(1) เครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานสาํนกังาน * (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) 
จาํนวน 1 เครือ่ง 

จาํนวน 16,000 บาท 

 
      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์ สาํหรบังานสาํนกังาน  
* (จอขนาดไมน้่อยกวา่ 19 น้ิว) จาํนวน 1 เครือ่งๆ ละ 16,000 บาท 
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คุณลกัษณะตามรายละเอียดครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ใชเ้กณฑ์ราคากลาง 
และคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจาํปี 2561   
หน้า 3 ขอ้ 7 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม) (แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า  57  ขอ้ 3)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม) 

    
(2) เครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จาํนวน     1 ชุด จาํนวน 2,500 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จาํนวน  
1 ชุดๆละ 2,500 บาท คุณลกัษณะพ้ืนฐาน มีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอก 
ไมน้่อยกวา่ 800 VA (480 Watts) สามารถสาํรองไฟฟ้าได ้
ไมน้่อยกวา่ 15 นาท ี(ตามรายละเอียดครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ใชเ้กณฑ์ราคา
กลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ประจาํปี 2561 
วนัที ่23 พฤษภาคม 2561 หน้า 22 ขอ้ 61 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม) (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่4 หน้า 65 ขอ้ 14)  
(ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

 
    

(3) เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึพมิพ์ (Ink Tank Printer) 
จาํนวน 1 เครือ่ง 

จาํนวน 4,300 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ พรอ้มตดิต ัง้ถงัหมกึ
พมิพ์ (Ink Tank Printer) จาํนวน 1 เครือ่งๆละ 4,300 บาท คุณลกัษณะ
พ้ืนฐาน ตามรายละเอียดครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ใชเ้กณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจาํปี 2561 วนัที ่
23 พฤษภาคม 2561 (หน้า 16 ขอ้ 42 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม) (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 66 ขอ้ 16)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม) 
 

      

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 งานบริหารท ั่วไปเกีย่วกบัเคหะและชุมชน รวม 1,814,285 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 1,253,760 บาท 
 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,253,760 บาท 
 

   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 733,500 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล จาํนวน 2 อตัรา
จาํนวน 12 เดือน  เป็นเงนิ  733,500 บาท โดยจา่ยใหก้บัพนกังานสว่น
ตาํบล ดงัน้ี  นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้ (ผอ.กองชา่ง),  
นายชา่งโยธา ปง./ชง.  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
 1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้  
(ผอ.กองชา่ง) จาํนวน 1 อตัราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน จาํนวน 
12 เดือน เป็นเงนิ 42,000 บาท  
  - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญและ 
เงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานกลาง 
การบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 2558 
(ตามบญัชีอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่)   
3) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 
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   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 433,920 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา 
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 433,920 บาท  ดงัน้ี   
ผูช้ว่ยชา่งโยธา  , ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ , ผูช้ว่ยชา่งไฟฟ้า  
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559 
 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559    
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 

      

 
   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 44,340 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพและเงนิเพิม่ตา่ง  ๆใหแ้ก ่พนกังานจา้ง 
ตามภารกจิ จาํนวน 3 อตัรา จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 44,340 บาท 
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 

      

 
  งบดาํเนินงาน รวม 521,025 บาท 

 
   คา่ตอบแทน รวม 149,200 บาท 

 
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 46,600 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษแกพ่นกังาน 
สว่นตาํบล และพนกังานจา้ง  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1)  หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ 
ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ 
ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และ 
วธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมีลกัษณะ 
เป็นเงนิรางวลัประจาํปีสาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่ ลูกจา้ง และ 
พนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ว 27 
ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์
เงือ่นไข และวธีิการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษอนัมี
ลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 

      

 
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 15,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการใหแ้ก ่
พนกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง                      
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน 
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ. 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 

      

 
   คา่เชา่บา้น จาํนวน 78,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่เชา่บา้น คา่เชา่ซ้ือ ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล 
ตามสทิธทิีจ่ะไดร้บั         
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยคา่เชา่บา้นของขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
พ.ศ. 2548 , (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5862 ลงวนัที ่12 ตุลาคม 
2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และวธีิการเกีย่วกบัการเบกิจา่ยเงนิคา่เชา่บา้นของ
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 
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   เงนิชว่ยเหลือการศกึษาบุตร จาํนวน 9,600 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ชว่ยเหลือการศกึษาบุตรของพนกังานสว่นตาํบล  
ตามสทิธทิีค่วรจะไดร้บั        
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชกฤษฎีกาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการศกึษาบุตร  
พ.ศ. 2523 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิถงึ ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบั 
การศกึษาบุตรของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2549   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้  (กองชา่ง) 

      

 
   คา่ใช้สอย รวม 250,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 60,000 บาท 
 

      

    - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่โฆษณา
และเผยแพร ่ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบี้ยประกนั หนงัสือคูม่ือ คา่ตดิต ัง้
โทรศพัท์ คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆ คา่จา้งเหมาบรกิาร   
คา่จา้งเหมาบรกิาร หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆ ทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย 
ประเภทน้ี - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก ่
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวนัที ่
20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภค ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง)   

      

 
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการคา่เบี้ยเล้ียง ฯลฯ จาํนวน 40,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและ 
นอกราชอาณาจกัร  เชน่  คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง  คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กั 
คา่ลงทะเบียนตา่ง  ๆ ทีจ่าํเป็นในการเดนิทางไปราชการของพนกังาน 
สว่นตาํบล  และพนกังานจา้ง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาต 
หรืออนุมตัใิหเ้ดนิทางไปราชการเพือ่ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม   
สมัมนา  ดูงาน  หรือไปตดิตอ่ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 ,(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และ 
(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 150,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถ 
ใชง้านไดต้ามปกต ิ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 
ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะ 
คา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 
 

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 121,825 บาท 

 
   วสัดุสาํนกังาน จาํนวน 20,000 บาท 

 
      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุสาํนกังาน เชน่ กระดาษ ปากกา ดนิสอ  หนงัสือ 
คูม่ือปฏบิตังิาน เอกสารทางวชิาการ ตรายาง ฯลฯ        
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 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1134
ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2ว1248
ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณต ัง้จา่ยจาก
เงนิรายได ้(กองชา่ง) 

   วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น้ํามนัทาไม ้ทนิเนอร์ สี  
แปรงทาสี ปูนซีเมนต ์ปูนขาว ทราย อฐิหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง  
สงักะสี ตะป ูคอ้น คีม สวา่น เลือ่ย เหล็กเสน้ ตลดัเมตร  ลูกดิง่ ทอ่น้ํา 
บาดาล อุปกรณ์ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม อา่งลา้งมือ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว 1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของที่
จดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตาม
งบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 

      

 
   วสัดุยานพาหนะและขนสง่ จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุยานพาหนะและขนสง่ เชน่ แบตเตอรี ่ยางนอก  
ยางใน สายไมล์ เพลา ตลบัลูกปืน น้ํามนัเบรก อานจกัรยาน หวัเทียน  
ไขควง นอตและสกรู กระจกมองขา้งรถยนต ์หมอ้น้ํารถยนต ์กนัชน 
รถยนต ์เบาะรถยนต ์ฟิลม์กรองแสง เข็มขดันรภยั แมแ่รง กุญแจ 
ปากตาย กุญแจเลือ่น คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลตัซ์ กระจกโคง้มน  
ล็อคพวงมาลยั สญัญาณไฟกระพรบิ สญัญาณไฟฉุกเฉิน ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก 
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
คา่สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
   

      

 
   วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ จาํนวน 41,825 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุเช้ือเพลงิและหลอ่ลืน่ เชน่ น้ํามนัดีเซล  
น้ํามนักา๊ด มนัเบนซนิ น้ํามนัเตา ถา่น กา๊ส แกส๊หุงตม้  
น้ํามนัจารบ ีมนัเครือ่ง ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณ  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 
   

      

 
   วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่ จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุโฆษณาและเผยแพร ่เชน่ กระดาษเขียน 
โปรสเตอร์ พูก่นัและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิล์มสไลด ์แถบบนัทกึเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดาํทีไ่ดจ้ากการลา้ง อดั ขยาย ภาพถา่ยดาวเทียม  
ขาต ัง้กลอ้ง ขาต ัง้เขียนภาพ กลอ้ง เลนส์ซูม กระเป๋าใสก่ลอ้งถา่ยรูป ฯลฯ 
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 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว1248 
ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 

   วสัดุคอมพวิเตอร์ จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุคอมพวิเตอร์  เชน่ แผน่หรือจานบนัทกึขอ้มูล อุปกรณ์
บนัทกึขอ้มูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,Compact  
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบนัทกึขอ้มูล 
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หวัพมิพ์
หรือเทปพมิพ์สาํหรบัเครือ่งพมิพ์สาํหรบัคอมพวิเตอร์ ตลบัผงหมกึสาํหรบั
เครือ่งพมิพ์แบบเลเซอร์ กระดาษตอ่เน่ือง สายเคเบลิ แผงแป้นอกัขระหรือ
แป้นพมิพ์  เมนบอร์ด เมมโมรีช่ปิเชน่ Ram คตัซีทฟิดเดอร์  เมาส์พรนิเตอร์
สวติชิง่บอ๊กซ์  เครือ่งกระจายสญัญาณ แผน่วงจรอเิล็กทรอนิกส์เป็นตน้ 
เครือ่งอา่นและบนัทกึขอ้มูลแบบตา่ง  ๆเชน่ แบบดสิเกตต ์) แบบฮาร์ดดสิต ์
แบบซีดีรอม  แบบออพตคิอล  เป็นตน้ ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี           
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 
ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ว1248 
ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณาสิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุ
และครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณ 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 

      

 
  งบลงทุน รวม 39,500 บาท 

 
   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 39,500 บาท 

 
   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       

 
    

(1) ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ  2 บานจาํนวน  2 หลงั จาํนวน 11,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ  2 บาน จาํนวน 2 หลงั ๆละ 
5,500 บาท เป็นเงนิ 11,000 บาท คุณลกัษณะดงัน้ี มีมือจบัชนิดบดิ  
มีแผน่ช ัน้ปรบัระดบั 3 ชิน้ คุณสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) (บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์สาํนกังบประมาณ มกราคม 2561) 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบั 4 หน้า 64 
ขอ้ 13)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 

      

 
   ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์       

 
    

(1) เครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ สาํหรบังานประมวลผล จาํนวน 1 เครือ่ง จาํนวน 21,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งคอมพวิเตอร์โน๊ตบุก๊ สาํหรบังานประมวลผล 
จาํนวน 1 เครือ่งๆ ละ 21,000 บาท คุณลกัษณะพ้ืนฐาน ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ ประจาํปี พ.ศ.2561 
ณ วนัที ่23 พฤษภาคม 2561(หน้า 6 ขอ้ 13) กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสงัคม (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 59 ขอ้ 6) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

     (2) เครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จาํนวน 3 ชุดๆละ 2,500 บาท จาํนวน 7,500 บาท 
 

      

  - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเครือ่งสาํรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จาํนวน 3 ชุดๆละ
2,500 บาท เป็นเงนิ 7,500 บาท คุณลกัษณะพ้ืนฐานมีกาํลงัไฟฟ้าดา้นนอก
ไมน้่อยกวา่ 800 VA (480 Watts) สามารถสาํรองไฟฟ้าไดไ้มน้่อยกวา่
15 นาท ี(ตามรายละเอียดครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ใชเ้กณฑ์ราคากลางและ
คุณลกัษณะพ้ืนฐานครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ ประจาํปี 2561วนัที ่23 พฤษภาคม
2561 (หน้า 22 ขอ้ 61 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม)(แผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่2561 -2564เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงฉบบัที ่4 หน้า 64 ขอ้12)ต ัง้
จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
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 งานไฟฟ้าถนน รวม 2,354,545 บาท 
 

  งบดาํเนินงาน รวม 218,000 บาท 
 

   คา่ใช้สอย รวม 116,000 บาท 
 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       
 

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 86,000 บาท 

 

      

     - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ คา่ซกัฟอก คา่โฆษณา
และเผยแพร ่ คา่ธรรมเนียมตา่งๆคา่เบี้ยประกนั  หนงัสือคูม่ือคา่ตดิต ัง้
โทรศพัท ์คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆคา่จา้งเหมาบรกิาร คา่จา้งเหมา
บรกิาร หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่  ๆทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523ลงวนัที ่
 20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภคต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง)   

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิ  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536ลงวนัที ่
 19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภค  ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 102,000 บาท 

 
   วสัดุไฟฟ้าและวทิย ุ จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุไฟฟ้า ในสาํนกังานและไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะและ
วทิย ุ เชน่ หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์  ปล ัก๊ไฟสายไฟฟ้าบลัลาส สตาร์เตอร์และ
อืน่ ๆ ทีเ่ขา้ประเภทรายจา่ยน้ี  - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง) 

      

 
   วสัดุกอ่สรา้ง จาํนวน 72,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุกอ่สรา้ง เชน่ ไมต้า่งๆ น้ํามนัทาไม ้ทนิเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต ์ปูนขาว ทราย อฐิหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้องสงักะสี ตะปู
คอ้น คีม สวา่น เลือ่ย เหล็กเสน้ ตลบัเมตร  ลูกดิง่ ทอ่น้ําบาดาล อุปกรณ์
ประปา ทอ่ตา่งๆ โถสว้ม อา่งลา้งมือ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ 
ว1134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก 
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณ ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 

      

 



82 
 

 

  งบลงทุน รวม 2,136,545 บาท 
 

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 2,136,545 บาท 
 

   คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       
 

    
01. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นนายปรีชา - สายมสัยดิ ม.2 จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก บา้นนายปรีชา –สายมสัยดิ 
 ม.2 กวา้ง 5 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณพ้ืนที ่
ไมน้่อยกวา่ 160 ตร.ม.  ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 9 ขอ้ 2) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

02. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายสระใหม ่ - บา้นนายณรงค์ 
ทองจาํรูญม.3 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายสระใหม ่ -  
บา้นนายณรงค ์ทองจาํรูญ  ม.3  กวา้ง 4.90 เมตร ยาว 34 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 164.30 ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 น้า 9 ขอ้ 3) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

03. โครงการปรบัปรุงผวิจราจรลูกรงั พรอ้มลงลูกรงัสายสาํโรงทุง่ - คงคาลอ้ม 
ม.4 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงผวิจราจรลูกรงั พรอ้มลงลูกรงัสายสาํโรงทุง่ –  
คงคาลอ้ม ม.4  กวา้ง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตรลูกรงัหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 4,400 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  
หน้า 14 ขอ้ 13) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
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04. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นนางกองทรพัย์เณรชู - 
บา้นนายชยัวฒัน์สอนกลาง ม.5 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้น 
นางกองทรพัย ์ เณรชู - บา้นนายชยัวฒัน์  สอนกลาง ม.5  
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณพ้ืนที ่
ไมน้่อยกวา่ 157.50  ตร.ม. ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 10 ขอ้ 4) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

05. โครงการกอ่สรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นนายอาํนาจ มีไทย – 
บา้นนายสงา่ ม.6 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นนายอาํนาจ มีไทย -
บา้นนายสงา่ ม.6 กวา้ง 6 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 162 ตร.ม.  ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 10 ขอ้ 5) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

06. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นนายสมัฤทธิ ์– 
อา่งเก็บน้ําหว้ยหนิ ม.7 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นนายสมัฤทธิ ์-  
อา่งเก็บน้ําหว้ยหนิ ม.7 กวา้ง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 160 ตร.ม.  ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 38 ขอ้ 1 ) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

07. โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรลูกรงั สายทางเขา้อา่งเก็บน้ํา 
หว้ยทองหลาง ม.8 

จาํนวน 93,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลูกรงั สายทางเขา้ 
อา่งเก็บน้ําหว้ยทองหลาง ม.8 กวา้ง 4 เมตร ยาว 230 เมตร  
ดนิหนาเฉลีย่ 0.50 เมตร ลูกรงัหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ 
มีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 920 ตร.ม. พรอ้มลงลูกรงั  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 38 ขอ้ 2) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
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08. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายบา้นนายประจวบพุดตาน - 
บา้นนายสุชาต ิสงสนธ ิม.9 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
สายบา้นนายประจวบ  พุดตาน - บา้นนายสุชาต ิสงสนธ ิม.9 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณ 
พ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 160 ตร.ม.  ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 11 ขอ้ 6) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

09. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่10 สายบา้นนางคาํพวง -
บา้นนายอภสิทิธิ ์

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมูท่ี ่10  
สายบา้นนางคาํพวง - บา้นนายอภสิทิธิ ์กวา้ง 4 เมตร  
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่  
160 ตร.ม.  ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 11 ขอ้ 7) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

10. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจากบา้นนางบูล่น้เหม ่- 
บา้นนายตรงึจติร ม.11 

จาํนวน 50,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กจาก 
บา้นนางบู ่ ลน้เหม ่- บา้นนายตรงึจติร ม.11 กวา้ง 2.50 เมตร 
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลข่า้งละ 0.30 เมตร หรือ 
มีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 75 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 12 ขอ้ 8)  ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 

      

 
    

11. โครงการกอ่สรา้งถนนผวิจราจรลูกรงัพรอ้มลงลูกรงั  
สายบา้นนายทวีลาภเกดิ-บา้นนายสมบตับิุญเรือง ม.11 

จาํนวน 50,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนผวิจราจรลูกรงัพรอ้มลงลูกรงั 
สายบา้นนายทวี  ลาภเกดิ - บา้นนายสมบตั ิ บุญเรือง ม.11 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 160 เมตร ดนิหนาเฉลีย่ 0.50 เมตร  
ลูกรงัหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือ มีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 
480 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 15 ขอ้ 14) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
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12. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยรวมใจ 7 หมูท่ี ่12   
(ชว่งที ่1) 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยรวมใจ 7 
หมูท่ี ่12 (ชว่งที ่1) กวา้ง 3 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 156 ตร.ม.ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 12 ขอ้ 9) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

13. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นนางเฮียนรตันวชิยั - 
นายบุญสง่คาํหงษา ม.13 

จาํนวน 80,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบา้นนางเฮียน  
รตันวชิยั - นายบุญสง่ คาํหงษา ม.13 กวา้ง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 125 ตร.ม. 
ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร (ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  
หน้า 13 ขอ้ 10) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

14. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหน้าตาช ั่ง - สายสระใหญ ่ 
ม.14 (ชว่งที ่1) 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหน้าตาช ั่ง –  
สายสระใหญ ่ม.14 (ชว่งที ่1)  กวา้ง 4 เมตรยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่160 ตร.ม. 
ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร (ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 
หน้า 13 ขอ้ 11) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

15. โครงการซอ่มสรา้งผวิทางจราจรลูกรงั พรอ้มลงลูกรงั สายหนองไผ ่– 
ดอนเปลา้ ม.15 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ซอ่มสรา้งผวิทางจราจรลูกรงั พรอ้มลงลูกรงั สายหนองไผ ่-
ดอนเปลา้ ม.15 กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรลูกรงัหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร 
หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 5,000 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  
หน้า 15 ขอ้ 15 ) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
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16. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหลกัในหมูบ่า้นตอ่จาก 
ถนน คสล. เดมิ ม.16 

จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายหลกัในหมูบ่า้นตอ่จาก
ถนน คสล. เดมิ ม.16 กวา้ง 5 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่165 ตร.ม. ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  
หน้า 39 ขอ้ 5) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

17. โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยเจรญิพฒันา ม.17 จาํนวน 70,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสายซอยเจรญิพฒันา 
ม.17 กวา้ง 3 เมตร ยาว 37 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีปรมิาณพ้ืนที ่
ไมน้่อยกวา่ 111 ตร.ม.ไหลท่างขา้งละ 0.30 เมตร  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด ) 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  
หน้า 14 ขอ้ 12) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

18. โครงการกอ่สรา้งถนนลูกรงับดอดั สายเรียบหว้ยลาํคนัฉูหลงัวดัมะเกลือ ม.6 จาํนวน 313,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งถนนลูกรงับดอดั สายเรียบหว้ยลาํคนัฉู 
หลงัวดัมะเกลือ ม.6 กวา้ง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.20 เมตร  หรือมีปรมิาณพ้ืนทีไ่มน้่อยกวา่ 3,760 ตร.ม.  
(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 
หน้า 39 ขอ้ 4) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 
    

19. โครงการขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าตดิต ัง้เพิม่ขนาดหมอ้แปลงภายใน 
ทีท่าํการ อบต.บา้นกอก 

จาํนวน 196,645 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ขยายเขตระบบจาํหน่ายไฟฟ้าตดิต ัง้เพิม่เตมิ 
ขนาดหมอ้แปลงภายในทีท่าํการ อบต.บา้นกอก โดยร้ือถอน 
หมอ้แปลงภายในแบบนั่งราน ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท ์
 ขนาด 100 เควีเอ. จาํนวน 1 เครือ่ง (คืนผูใ้ชไ้ฟ)ตดิต ัง้หมอ้แปลงภายใน
แบบนั่งราน ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท ์ขนาด 160 เควีเอ. 
จาํนวน 1 เครือ่ง  ร้ือถอนมเิตอร์แรงตํ่า ประกอบ ซีที ขนาด 150/5 แอมป์ 
จาํนวน 1 เครือ่ง (คืน กฟภ.) ตดิต ัง้มเิตอร์แรงตํ่าประกอบ ซีท ีขนาด  
250/5 แอมป์ จาํนวน 1 เครือ่ง (ทรพัย์สนิ กฟภ.) และรวมคา่ใชจ้า่ย 
คา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  
หน้า 39 ขอ้ 5) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
 

      

 



87 
 

    
20. โครงการปรบัปรุงแนวเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ชว่งหมูท่ี ่12 – 
สาํนกังาน อบต.บา้นกอก) 

จาํนวน 40,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ปรบัปรุงแนวเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ชว่งหมูท่ี ่12 -
สาํนกังาน อบต.บา้นกอก) ปรบัปรุงแนวเขตไฟฟ้าสาธารณะ โดยปรบัปรุง 
เสาไฟฟ้าสาธารณะ บรเิวณชว่งหมูท่ี ่12 - สาํนกังาน อบต.บา้นกอก ปรบัปรุง
ใหส้ามารถใชง้านไดด้ ี(ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  
หน้า 40 ขอ้ 7) ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 

      

 
   

คา่ออกแบบคา่ควบคุมงานทีจ่า่ยใหแ้กเ่อกชนนิตบิุคคลหรือบุคคลภายนอก 
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง       

 
    

คา่ออกแบบคา่ควบคุมทีจ่า่ยใหแ้ก ่เอกชน นิตบิุคคลภายนอก  
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง 

จาํนวน 43,900 บาท 

 

      

    - เพือ่จา่ยเป็นคา่คา่ออกแบบ คา่ควบคุมทีจ่า่ยใหแ้ก ่เอกชน 
นิตบิุคคลภายนอก เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่สิง่กอ่สรา้ง และอืน่ ๆ ทีเ่ขา้ 
ประเภทรายจา่ยน้ี เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว 1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภท 
รายจา่ยตามงบประมาณ  ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 

      

 
 งานสวนสาธารณะ รวม 60,000 บาท 

 
  งบดาํเนินงาน รวม 60,000 บาท 

 
   คา่ใช้สอย รวม 60,000 บาท 

 
   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       

 
    

รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 50,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จา้งเหมาบรกิารตา่ง ๆ และคา่จา้งเหมา 
แรงงานบุคคลภายนอกมาทาํการอยา่งใด อยา่งหน่ึง  กรณีที ่
องค์การบรหิารสว่นตาํบลบา้นกอก ไมส่ามารถบรกิารเองได ้ 
เชน่ จา้งเหมา ปรบัปรุงสวนสาธารณะ  สนามเด็กเล็ก สวนสุขภาพ 
จา้งเหมาปรบัปรุงภูมทิศัน์ภายในตาํบล จดัสว่นหยอ่มปรบัพ้ืนที ่
จา้งแรงงาน และอืน่ ๆ ทีจ่า้งประเภทรายจา่ยน้ี ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523ลงวนัที ่
 20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภคต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองชา่ง)   

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิเพือ่ใหส้ามารถใชง้านได้
ตามปกต ิ เชน่ เครือ่งตดัหญา้ เครือ่งฉีดยาวชัพืชและอืน่ ๆ  ทีเ่ขา้ประเภท
รายจา่ยน้ี    - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล 
 พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวนัที ่
19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภค   ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองชา่ง) 
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 งานกาํจดัขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล รวม 400,000 บาท 
 

  งบดาํเนินงาน รวม 400,000 บาท 
 

   คา่ใช้สอย รวม 400,000 บาท 
 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       
 

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 350,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ถา่ยเอกสาร  คา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือคา่ซกัฟอก 
คา่กาํจดัสิง่ปฏกูิล  คา่จา้งเหมาบรกิารจดัเก็บขยะมูลฝอยคา่ระวางบรรทุก   
คา่เชา่ทรพัย์สนิ  คา่โฆษณาและเผยแพร ่คา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ คา่เบี้ย
ประกนั  คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดีตามคาํพพิากษา  คา่จา้งเหมาบรกิาร หรือ
คา่จา้งเหมาบรกิารอืน่ๆทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยประเภทน้ี  คา่ตดิต ัง้ไฟฟ้า  
คา่ตดิต ัง้ประปาฯคา่ตดิต ัง้โทรศพัท ์คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่ง  ๆฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523ลงวนัที ่
20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภค (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 123 ขอ้ 4) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสาธารณสุขฯ) 

      

 
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 
    

1. โครงการสง่เสรมิการจดัระบบการกาํจดัขยะในครวัเรือนและสรา้งพลงัชุมชน จาํนวน 40,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการสง่เสรมิการจดัระบบการกาํจดั
ขยะในครวัเรือนและสรา้งพลงัชุมชน โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบัการใชแ้ละการตกแตง่สถานทีอ่บรม  คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน  และ
อุปกรณ์คา่ประกาศนียบตัร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์ 
คา่กระเป๋าหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสารสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร คา่ป้าย
โครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ   
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 22 ขอ้ 1)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 

      

         
       

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว1536 ลงวนัที ่
19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและ 
คา่สาธารณูปโภคต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 
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แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน 
 

 งานสง่เสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งชุมชน รวม 145,000 บาท 
 

  งบดาํเนินงาน รวม 120,000 บาท 
 

   คา่ใช้สอย รวม 120,000 บาท 
 

   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       
 

    
1. โครงการสง่เสรมิพฒันาอาชีพและพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชน จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการสง่เสรมิพฒันาอาชีพและ
พฒันาผลติภณัฑ์ชุมชน โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการ
ใชแ้ละการตกแตง่สถานทีอ่บรม  คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน  และอุปกรณ์  
คา่ประกาศนียบตัร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์ คา่กระเป๋า
หรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสารสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม คา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ 
ทีจ่าํเป็นในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ   
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564  
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  หน้า 17 ขอ้ 1) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

         
       

 
    

2. โครงการสง่เสรมิและสนบัสนุนกระบวนการ จดัทาํ ทบทวน ปรบัปรุงพฒันา
คุณภาพแผนพฒันาหมูบ่า้นและขบัเคลือ่นแผนพฒันาหมูบ่า้นแบบบูรณาการ 

จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการสง่เสรมิและสนบัสนุน
กระบวนการ จดัทาํ ทบทวน ปรบัปรุง พฒันาคุณภาพแผนพฒันาหมูบ่า้นและ
ขบัเคลือ่นแผนพฒันาหมูบ่า้น โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ย
เกีย่วกบั คา่วสัด ุ เครือ่งเขียนและอุปกรณ์  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสาร
และสิง่พมิพ์คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร คา่อาหาร  
คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํ
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 18 ขอ้ 2)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม) 
 

      

 
    

3. โครงการสง่เสรมิการเรียนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการสง่เสรมิการเรียนรูต้ามหลกั
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบั
การใชแ้ละการตกแตง่สถานทีอ่บรม  คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน  และอุปกรณ์   
คา่ประกาศนียบตัร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสารและสิง่พมิพ์คา่กระเป๋า
หรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสารสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมคา่อาหารวา่งและ
เครือ่งดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
จาํเป็นในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -
2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4หน้า 18 ขอ้ 3)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม) 
 

    
4. โครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวติใหก้บัผูสู้งอายุในเขตพ้ืนที ่ 
อบต.บา้นกอก 

จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชีวติใหก้บัผูสู้งอายุในเขตพ้ืนที ่อบต.บา้นกอก โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย 
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละการตกแตง่สถานทีอ่บรม  คา่วสัด ุ เครือ่งเขียน   
และอุปกรณ์  คา่ประกาศนียบตัร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสารและ
สิง่พมิพ์ คา่กระเป๋าหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสารสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการ
ฝึกอบรม คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร  
คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํ
โครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564  
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงฉบบัที ่4 หน้า 19 ขอ้ 4) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

                
 

    
5. โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ในการป้องกนัการต ัง้ครรภ์กอ่นวยัอนัควร
และลดพฤตกิรรมเสีย่งพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอก 

จาํนวน 20,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ใน
การป้องกนัการต ัง้ครรภ์กอ่นวยัอนัควรฯโดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละการตกแตง่สถานทีอ่บรม  คา่วสัด ุ  
เครือ่งเขียน  และอุปกรณ์คา่ประกาศนียบตัร  คา่ถา่ยเอกสาร  คา่พมิพ์เอกสาร
และสิง่พมิพ์คา่กระเป๋าหรือสิง่ทีใ่ชบ้รรจุเอกสารสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม 
คา่อาหารวา่งและเครือ่งดืม่  คา่สมนาคุณวทิยากร  คา่อาหาร คา่ป้ายโครงการ 
คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการอบรมสาํหรบัการจดัทาํโครงการ   
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 20 ขอ้ 5) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสวสัดกิารสงัคม) 

      

         
       

 
    

6. โครงการรณรงค์ใหค้วามรูเ้รือ่งโรคเอดส์ จาํนวน 10,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรณรงค์ใหค้วามรูอ้บรม ประชาสมัพนัธ์  
แผน่พบั ใบปลวิ ป้ายประชาสมัพนัธ์ การรณรงค์และคา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบลพ.ศ. 2537  
และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2557 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงฉบบัที ่4 หน้า 20 ขอ้ 6 ) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) 
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  งบเงนิอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
 

   เงนิอุดหนุน รวม 25,000 บาท 
 

   เงนิอุดหนุนเอกชน       
 

    
1. อุดหนุนกลุม่องค์กรสตรีตาํบลบา้นกอก จาํนวน 25,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิอุดหนุนกลุม่องค์กรสตรีตาํบลบา้นกอกสนบัสนุนการจดั
กจิกรรมขององค์กรสตรีตาํบลบา้นกอก ในการสง่เสรมิบทบาทของสตรีในเขต
ตาํบลบา้นกอก  เป็นเงนิ 25,000 บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ 
เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 43 ขอ้ 1) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสวสัดกิารสงัคม) 
 

      

 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 

 งานกีฬาและนนัทนาการ รวม 70,000 บาท 
 

  งบดาํเนินงาน รวม 70,000 บาท 
 

   คา่ใช้สอย รวม 70,000 บาท 
 

   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       
 

    
1. โครงการแขง่ขนักีฬาตา้นยาเสพตดิ (อบต.บา้นกอกสมัพนัธ์) จาํนวน 70,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินโครงการแขง่ขนักีฬา 
ตา้นยาเสพตดิ (อบต.บา้นกอกสมัพนัธ์) โดยมีคา่ใชจ้า่ยประกอบดว้ย 
คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละการตกแตง่สถานทีค่า่วสัด ุ เครือ่งเขียน  และ
อุปกรณ์  คา่ตอบแทนกรรมการตดัสนิกีฬา คา่ประกาศนียบตัร คา่อาหารวา่ง
และเครือ่งดืม่ คา่อาหาร คา่ป้ายโครงการ  คา่ใชจ้า่ยอืน่ทีจ่าํเป็นในการ 
จดัทาํโครงการ   
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานการจดัการ
แขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ อปท.  
พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่4 หน้า 32 ขอ้ 3)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 
 

      

 
 งานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิน่ รวม 90,000 บาท 

 
  งบดาํเนินงาน รวม 90,000 บาท 

 
   คา่ใช้สอย รวม 90,000 บาท 

 
   รายจา่ยเกีย่วกบัการรบัรองและพธีิการ จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดักจิกรรม วนัสาํคญัทางศาสนา 
และวนัอืน่ทีม่ีความสาํคญั  เชน่ วนัวสิาขบูชา  มาฆบูชา อาสาฬหบูชา 
 ประเพณีเน่ืองในเทศกาลวนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนัพระ ฯลฯ  
ทีม่ีความจาํเป็น  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานการจดัการ
แขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ อปท.  
พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งสีปี่ 2561-2564 หน้า 132 ขอ้ 1)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 
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   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       
 

    
1. โครงการสง่เสรมิประเพณีสงกรานต ์ จาํนวน 30,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการสง่เสรมิประเพณีสงกรานต ์  
เชน่ คา่วสัด ุอุปกรณ์ คา่จดัสถานที ่ฯลฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานการจดัการ
แขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ อปท.  
พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง  
ฉบบัที ่4 หน้า 31 ขอ้ 2)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองการศกึษาฯ) 
 

      

 
    

2. โครงการสง่เสรมิประเพณีลอยกระทง จาํนวน 30,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการสง่เสรมิ 
ประเพณีลอยกระทง เชน่ คา่วสัด ุอุปกรณ์ คา่จดัสถานที ่ฯลฯ  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานการจดัการ
แขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ อปท.  
พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ 
 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 31 ขอ้ 1) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองการศกึษาฯ) 
 

      

 แผนงานการเกษตร 
 

 งานสง่เสริมการเกษตร รวม 712,820 บาท 
 

  งบบุคลากร รวม 637,020 บาท 
 

   เงนิเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 637,020 บาท 
 

   เงนิเดือนพนกังาน จาํนวน 435,600 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิเดือนใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบล จาํนวน 1 อตัรา 
จาํนวน 12 เดือน  เป็นเงนิ  435,600 บาท โดยจา่ยใหก้บั 
พนกังานสว่นตาํบล ดงัน้ี 1. นกับรหิารงานการเกษตรฯ ระดบัตน้  
(ผอ.กองสง่เสรมิการเกษตร) จาํนวน 1 อตัรา    
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎ ีดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสง่เสรมิการเกษตร) 

      

 
   เงนิประจาํตาํแหน่ง จาํนวน 42,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประจาํตาํแหน่ง นกับรหิารงานการเกษตรฯ ระดบัตน้  
(ผอ.กองสง่เสรมิการเกษตร)  จาํนวน 1 อตัราๆ ละ3,500 บาท/เดือน 
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 42,000 บาท  
 - เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานกลาง 
การบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่10) ลงวนัที ่22 ธนัวาคม 
2558 (ตามบญัชีอตัราเงนิประจาํตาํแหน่งของพนกังานสว่นทอ้งถิน่)  
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3) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที4่ พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559   
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสง่เสรมิการเกษตร) 

   คา่ตอบแทนพนกังานจา้ง จาํนวน 145,800 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนพนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 1 อตัรา 
จาํนวน 12 เดือน เป็นเงนิ 145,800 บาท  ดงัน้ี   
1.  ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีธุ่รการ จาํนวน 1 อตัรา   
- เป็นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่
 4 พฤษภาคม 2559 
 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงาน 
บุคคลขององค์การบรหิารสว่นตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) 
พ.ศ.2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสง่เสรมิการเกษตร) 

      

 
   เงนิเพิม่ตา่งๆของพนกังานจา้ง จาํนวน 13,620 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่ครองชีพและเงนิเพิม่ตา่ง  ๆใหแ้ก ่
พนกังานจา้งตามภารกจิ จาํนวน 1 อตัรา จาํนวน 12 เดือน  
เป็นเงนิ 13,620 บาท 
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชกฤษฎีกาการจา่ยเงนิเดือน เงนิปี บาํเหน็จ บาํนาญ 
และเงนิอืน่ในลกัษณะเดียวกนั พ.ศ. 2535 
2) หนงัสือจงัหวดัชยัภูม ิที ่ชย0023.2/5369 ลงวนัที ่4 พฤษภาคม 2559 
เรือ่ง หลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการบรหิารงานบุคคลขององค์การบรหิารสว่น
ตาํบล (แกไ้ขเพิม่เตมิ ฉบบัที ่43) พ.ศ.2559  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสง่เสรมิเกษตร) 
 

      

 
  งบดาํเนินงาน รวม 67,800 บาท 

 
   คา่ตอบแทน รวม 27,800 บาท 

 
   คา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัริาชการอนัเป็นประโยชน์แกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ จาํนวน 22,800 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
แกพ่นกังานสว่นตาํบล และพนกังานจา้ง  
 - เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/ 
ว 380 ลงวนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2558  เรือ่ง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,  
และ ก.อบต. เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานท ั่วไปเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข 
และวธีิการกาํหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ 
อนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปีสาํหรบัพนกังานสว่นทอ้งถิน่  
ลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2558 
2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0809.3/
ว 27 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2559 เรือ่ง ซกัซอ้มแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบั
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธีิการกาํหนดประโยชน์ตอบแทนอืน่เป็นกรณีพเิศษ
อนัมีลกัษณะเป็นเงนิรางวลัประจาํปี  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสง่เสรมิการเกษตร) 

      

 
   คา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ จาํนวน 5,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
ใหแ้กพ่นกังานสว่นตาํบลและพนกังานจา้ง                      
- เป็นไปตามระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการเบกิจา่ยเงนิตอบแทน 
การปฏบิตังิานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พ.ศ.2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสง่เสรมิการเกษตร) 
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   คา่ใช้สอย รวม 30,000 บาท 
 

   รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร       
 

    
รายจา่ยเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่บรกิาร จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

     - เพือ่จา่ยเป็นเงนิคา่จา้งเหมาบรกิารใหผู้ร้บัจา้งทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง
เชน่ คา่ถา่ยเอกสาร คา่เย็บหนงัสือหรือเขา้ปกหนงัสือ และขอ้บญัญตัติา่งๆ  
คา่ซกัฟอก คา่โฆษณาและเผยแพร ่ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ คา่เบี้ยประกนั 
หนงัสือคูม่ือคา่ตดิต ัง้โทรศพัท ์คา่ตดิต ัง้เครือ่งรบัสญัญาณตา่งๆคา่จา้งเหมา
บรกิาร คา่จา้งเหมาบรกิาร หรือคา่จา้งเหมาบรกิารอืน่  ๆทีเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย
ประเภทน้ี   - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิถงึ  ฉบบัที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523ลงวนัที ่
20 มถุินายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ยในการประกอบการ
พจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปีในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่
สาธารณูปโภคต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสง่เสรมิการเกษตร)   

      

 
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 
    

คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการหรืออบรมสมัมนาของพนกังานสว่นตาํบล
และพนกังานจา้ง 

จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นในการเดนิทางไปราชการในราชอาณาจกัรและนอก
ราชอาณาจกัร เชน่  คา่เบี้ยเล้ียงเดนิทาง คา่พาหนะ คา่เชา่ทีพ่กัคา่ลงทะเบียน
ตา่งๆ  ทีจ่าํเป็นในการเดนิทางไปราชการ ของพนกังานสว่นตาํบล  และ
พนกังานจา้ง  หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ดร้บัอนุญาตหรืออนุมตัใิหเ้ดนิทางไป
ราชการเพือ่ประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สมัมนา  ดูงาน  
หรือไปตดิตอ่ราชการ   
- เป็นไปตามระเบียบ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปราชการ
ของเจา้หน้าทีท่อ้งถิน่  พ.ศ. 2555 ,(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558 และ(ฉบบัที ่3)
พ.ศ. 2559 ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสง่เสรมิการเกษตร) 

      

 
   คา่บาํรุงรกัษาและซอ่มแซม จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่บาํรุงรกัษา และซอ่มแซมทรพัย์สนิ 
เพือ่ใหส้ามารถใชง้านไดต้ามปกต ิ 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ  และหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/ว 1536  
ลงวนัที ่19 มีนาคม 2561 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และอตัราคา่ใชจ้า่ย 
ในการประกอบการพจิารณางบประมาณรายจา่ยประจาํปี 
ในลกัษณะคา่ใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสง่เสรมิการเกษตร) 

      

 
   คา่วสัด ุ รวม 10,000 บาท 

 
   วสัดุการเกษตร จาํนวน 10,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่วสัดุการเกษตร เชน่ สารเคมีป้องกนัและ 
กาํจดัศตัรูพืชและสตัว์ อาหารสตัว์ พนัธ์ุพืช ปุ๋ ย วสัดุเพาะชาํ 
อุปกรณ์ในการขยายพนัธ์ุพืช ใบมีด เชือก ผา้ใบ ผา้พลาสตกิ 
หน้ากากป้องกนัแกส๊พษิ สปรงิเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน  
คราด เครือ่งดดัแมลง ฯลฯ  
 - เป็นไปตามหนงัสือส ั่งการ  ดงัน้ี   
1) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นมาก ที ่มท 0808.2/
ว 134 ลงวนัที ่9 มถุินายน 2558 เรือ่ง การปรบัปรุงหลกัการจาํแนก 
ประเภทรายจา่ยตามงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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2) หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ดว่นทีสุ่ด ที ่มท 0808.2/ 
ว1248 ลงวนัที ่27 มถุินายน 2559 เรือ่ง แนวทางการพจิารณา 
สิง่ของทีจ่ดัเป็นวสัดุและครุภณัฑ์ตามหลกัการจาํแนกประเภทรายจา่ย 
ตามงบประมาณต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสง่เสรมิการเกษตร) 

  งบลงทุน รวม 8,000 บาท 
 

   คา่ครุภณัฑ ์ รวม 8,000 บาท 
 

   ครุภณัฑ์สาํนกังาน       
 

    
(1) ตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ  2 บานจาํนวน  1 หลงั จาํนวน 5,500 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือตูเ้หล็กเก็บเอกสาร แบบ  2 บาน  
จาํนวน 1 หลงัๆละ 5,500 บาท คุณลกัษณะดงัน้ี มีมือจบัชนิดบดิ  มีแผน่ช ัน้
ปรบัระดบั 3 ชิน้ คุณสมบตัติามมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(บญัชีราคามาตรฐานครุภณัฑ ์สาํนกังบประมาณ มกราคม 2561)  
(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 
หน้า 61 ขอ้ 2)ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสง่เสรมิการเกษตร) 
 

      

 
    

(2) เกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 1 ตวั จาํนวน 2,500 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่จดัซ้ือเกา้อ้ีทาํงาน จาํนวน 1 ตวัๆละ2,500 บาท
คุณลกัษณะ เกา้อ้ีบุนวม มีพนกัผงิหลงั ลอ้เลือ่นปรบัระดบัไดม้ีทีพ่กัแขนท ัง้
สองขา้ง  
 - จดัหาโดยสืบราคาจากทอ้งตลาด เน่ืองจากไมม่ีตามบญัชี 
ราคามาตรฐานครุภณัฑ ์(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 61 ขอ้ 3)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสง่เสรมิการเกษตร) 

      

 
 งานอนุรกัษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ รวม 835,000 บาท 

 
  งบดาํเนินงาน รวม 60,000 บาท 

 
   คา่ใช้สอย รวม 60,000 บาท 

 
   รายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ยหมวดอืน่  ๆ       

 
    

โครงการกาํจดัวชัพืชในแหลง่น้ําและปรบัภูมทิศัน์แหลง่น้ํา จาํนวน 20,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการกาํจดัวชัพืช และปรบัปรุงภูมทิศัน์แหลง่น้ํา 
ในเขตตาํบลบา้นกอก และคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจา่ยประเภทน้ี 
 - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล 
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังานการจดัการ
แขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ อปท.  
พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง 
ฉบบัที ่4 หน้า 33 ขอ้ 2) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสง่เสรมิการเกษตร) 
 

      

 

    

โครงการตามพระราชดาํรพิระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ และสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
มหาวชริาลงกรณบดนิทรเทพยวรางกูร ในการดูแลป่าตน้ไมแ้ละสิง่แวดลอ้ม 

จาํนวน 40,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยในการปลูกตน้ไม ้ปลูกหญา้แฝกดูแลรกัษาป่า  
ดูแลรกัษาตน้ไม ้กจิกรรมรกัน้ํา รกัป่า รกัษาแผน่ดนิ และรกัษา
สิง่แวดลอ้ม ดูแลรกัษาแหลง่น้ํา เชน่ คา่จดัซ้ือพนัธ์ุไม ้พนัธ์ุหญา้แฝก 
 คา่แรงงานปลูกและดูแลรกัษา คา่อาหาร คา่เครือ่งดืม่ฯ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ที่
เกีย่วขอ้งกบัรายจา่ยประเภทน้ี   
 - เป็นไปตามระเบียบ หนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี 
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยในการจดังาน การจดัการ
แขง่ขนักีฬาและการสง่นกักีฬาเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาของ อปท.  
พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ 
 เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 33 ขอ้ 1) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(กองสง่เสรมิการเกษตร) 
 

  งบลงทุน รวม 775,000 บาท 
 

   คา่ทีด่นิและสิง่กอ่สรา้ง รวม 775,000 บาท 
 

   คา่กอ่สรา้งสิง่สาธารณูปโภค       
 

    
1. โครงการขุดลอกหว้ยกอก ระหวา่งหลงัฝาย -สามแยกหว้ยเสียว ม.1 จาํนวน 100,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ขุดลอกหว้ยกอก ระหวา่งหลงัฝาย -สามแยกหว้ยเสียว  
ม.1 กวา้ง 15 เมตร ยาว 100 เมตร ลกึเฉลีย่ 2 เมตรหรือมีปรมิาณ 
ดนิขุด 3,000 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด) 
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542(แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 
เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 8 ขอ้ 1)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสง่เสรมิการเกษตร) 
 

      

 
    

2. โครงการกอ่สรา้งฝายน้ําลน้ลาํหว้ยผา ม.9 จุดที ่1 จาํนวน 675,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่กอ่สรา้งฝายน้ําลน้ลาํหว้ยผา ม.9 จุดที ่1  
บรเิวณ นานายรมิ  คาํกลาง  ตดิบา้นโนนทรายทอง ขนาด 
สนัฝายสูง 2 เมตร ผนงัขา้งสูง 3.50 เมตร  กวา้ง 12 เมตร  
(ตามแบบ  มข.2527) (ตามแบบ อบต.บา้นกอก กาํหนด)  
- เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิ และระเบียบ  ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองค์การบรหิารสว่นตาํบล  
พ.ศ. 2537 และแกไ้ขเพิม่เตมิ ถงึ ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและข ัน้ตอนการกระจายอาํนาจ 
ใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 (แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4  
หน้า 16 ขอ้ 16)  ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (กองสง่เสรมิการเกษตร) 
 

      

 แผนงานงบกลาง  
 

 งบกลาง รวม 14,890,200 บาท 
 

  งบกลาง รวม 14,890,200 บาท 
 

   งบกลาง รวม 14,890,200 บาท 
 

   เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม จาํนวน 169,500 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง 
กรณีนายจา้งในอตัรารอ้ยละ 5 ของคา่จา้งทีอ่งค์การบรหิาร 
สว่นตาํบลจะตอ้งจา่ย ดงัน้ี  
1. เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง เป็นเงนิ 146,220 บาท 
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้ 
2. เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมของบุคลากรทางการศกึษา 
(ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) เป็นเงนิ 23,280 บาท ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ.2533 2) หนงัสือสาํนกังาน ก.จ. ก.ท. 
และ ก.อบต. ดว่นทีสุ่ด ที ่มท0809.5/ว9ลงวนัที ่22 มกราคม 2557 
เรือ่ง การจา่ยเงนิเบี้ยประกนัสงัคมของพนกังานจา้ง (สาํนกังานปลดั) 
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   เบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ จาํนวน 11,094,000 บาท 
 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัสนบัสนุนการสรา้งหลกัประกนัรายไดใ้หแ้ก่
ผูสู้งอาย ุ(เบี้ยยงัชีพผูสู้งอายุ)  
 - ตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบี้ยยงัชีพ 
ผูสู้งอายุขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2552 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
2)หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว2076 
ลงวนัที ่5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณ
รายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุน
สาํหรบัโครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพลภาพ 
โครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และ 
โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่สู้งอาย ุ(แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงฉบบัที ่4 หน้า 26 ขอ้ 1)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 
 

      

 
   เบี้ยยงัชีพคนพกิาร จาํนวน 2,784,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัสนบัสนุนสวสัดกิารทางสงัคมใหแ้กผู่พ้กิาร
หรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพกิาร)   
 - เป็นไปตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การจา่ยเงนิเบี้ยความพกิาร
ใหค้นพกิารขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2553 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
2)หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว2076ลงวนัที ่
5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบั
โครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพลภาพ โครงการ
สนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และ 
โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่สู้งอาย ุ(แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง ฉบบัที ่4 หน้า 27 ขอ้ 3)  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 
 

      

 
   เบี้ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ จาํนวน 12,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิชว่ยเหลือสง่เสรมิสวสัดกิารและสงัคมสงเคราะห ์
ผูป่้วยเอดส์  - เป็นไปตามระเบียบและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจา่ยเงนิสงเคราะห์เพือ่การยงัชีพ
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  
2)หนงัสือกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ที ่มท 0810.6/ว2076ลงวนัที ่
5 กรกฎาคม 2561 เรือ่ง การซกัซอ้มแนวทางการต ัง้งบประมาณรายจา่ย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2562เงนิอุดหนุนท ั่วไป เงนิอุดหนุนสาํหรบั
โครงการเสรมิสรา้งสวสัดกิารสงัคมใหแ้กผู่พ้กิารและทุพลภาพ โครงการ
สนบัสนุนการจดัสวสัดกิารทางสงัคมแกผู่ด้อ้ยโอกาสทางสงัคม และ 
โครงการสรา้งหลกัประกนัดา้นรายไดแ้กผู่สู้งอาย ุ(แผนพฒันา 
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561 -2564 เพิม่เตมิ เปลีย่นแปลงฉบบัที ่4 หน้า 26 ขอ้ 2) 
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 
 

      

 
   สาํรองจา่ย จาํนวน 500,000 บาท 

 

      

   - เพือ่สาํรองจา่ย เป็นรายจา่ยทีต่ ัง้ไวเ้พือ่ใชจ้า่ยกรณีฉุกเฉิน 
ทีม่ีสาธารณภยั หรือบรรเทาปญัหาความเดือดรอ้นของประชาชน 
เป็นสว่นรวม   - เป็นไปตามพระราชบญัญตัแิละหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ.2560  
2) หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 215 ลงวนัที ่6 มถุินายน 
2559 เรือ่งซกัซอ้มแนวทางการใชจ้า่ยงบประมาณเพือ่ชว่ยเหลือประชาชน
กรณีเกดิสาธารณภยัขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่   
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้า่ยเพือ่ชว่ยเหลือประชาชน 
ตามอาํนาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่พ.ศ.2560 (แผนพฒันา
ทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564 หน้า 127ขอ้ 8 ,หน้า 128 ขอ้ 3 )  
ต ัง้จา่ยจากเงนิอุดหนุนท ั่วไป (สาํนกังานปลดั) 
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รายจา่ยตามขอ้ผูกพนั 

    
เงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ (สปสช.) จาํนวน 140,000 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ระดบัทอ้งถิน่ 
หรือพ้ืนทีต่าํบลบา้นกอก โดยสมทบเงนิไมน้่อยกวา่ รอ้ยละ 40 
ของปีนัน้ ตามประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิ
พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2559 (อบต.ขนาดกลาง)     
 - เป็นไปตามประกาศและหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอาํนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ เรือ่ง หลกัเกณฑ์การสนบัสนุนองค์การบรหิารสว่นจงัหวดั 
เทศบาล และองค์การบรหิารสว่นตาํบลในการใหบ้รกิารสาธารณะ  
ลงวนัที ่23 พฤศจกิายน 2552 
2) ประกาศคณะกรรมการหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาต ิเรือ่งการกาํหนด
หลกัเกณฑ์เพือ่สนบัสนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินงานและ
บรหิารจดัการกองทุนหลกัประกนัสุขภาพ ในระดบัทอ้งถิน่หรือพ้ืนที ่ 
พ.ศ.2557  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครอง 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2559 (แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ 2561-2564  
หน้า 128 ขอ้1) ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 
 

      

 
   เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ (กบท.) จาํนวน 190,700 บาท 

 

      

   - เพือ่จา่ยเป็นเงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญของขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ (ก.บ.ท.) ตามพระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญ 
ขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2500 โดยต ัง้จา่ยในอตัรารอ้ยละ 1 
ของประมาณการรายรบัทุกประเภทประจาํปี (ยกเวน้ พนัธบตัร  
เงนิกู ้เงนิทีม่ีผูอุ้ทศิให/้เงนิบรจิาคและเงนิอุดหนุน)  
 - เป็นไปตามพระราชบญัญตั ิระเบียบ และหนงัสือส ั่งการ ดงัน้ี  
1) พระราชบญัญตับิาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2500  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยเงนิบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2546  
3) หนงัสือสาํนกังานกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่  
ดว่นมาก ที ่มท 0808.5/ว28 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม2559  
เรือ่งซกัซอ้มการสง่เงนิสมทบกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 
สว่นทอ้งถิน่ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และหนงัสือดว่นมาก  
ที ่มท0808.5/ว29 ลงวนัที ่21 กรกฎาคม 2559  
ต ัง้จา่ยจากเงนิรายได ้(สาํนกังานปลดั) 
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