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ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานกอก
อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปี งบประมาณพ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก
อําเภอ จัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ
ประมาณการรายจ่ายรวมทัง้ สิน
้ 43,267,600 บาทจ่ายจากรายได้จดั เก็บเองหมวดภาษี จดั สรรและหมวดเงินอุดหนุ นทั่วไป
แยกเป็ น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนนายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ
20,400 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 244,800 บาท
- เงินค่าตอบแทนรายเดือนรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ
11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 269,280 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุ การนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุ การสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรือ
่ ง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุ เบกษา ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
(สํานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก/รองนายก
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งนายก อบต. จํานวน 1อัตราๆ ละ
1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 21,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ งรองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ
880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 21,120 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุ การนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุ การสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผูบ
้ ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุ เบกษา
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ
1,750 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 21,000 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตราๆ ละ
880 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 21,120 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุ การนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุ การ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

รวม
รวม
รวม
จํานวน

9,761,920
7,526,940
3,780,720
514,080

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,120 บาท

จํานวน

42,120 บาท
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2) ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผูบ
้ ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุ เบกษา
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนเลขานุ การ/ทีป
่ รึกษานายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล
- เงินค่าตอบแทนเลขานุ การนายก อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน จํานวน 86,400 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุ การนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุ การสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุดที่ มท 0809.7/
ว 2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรือ
่ ง ประกาศระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุ เบกษา
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- ค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ
11,220 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 134,640 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ
9,180 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 110,160 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุ การสภา อบต. จํานวน 1 อัตราๆ ละ
7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 86,400 บาท
- ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 32 อัตราๆ ละ
7,200 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 2,764,800 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุ การนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล และเลขานุ การสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2554 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2) ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผูบ
้ ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุ เบกษา
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน
8 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 2,746,860 บาท
โดยจ่ายให้กบั พนักงานส่วนตําบล ดังนี้
นักบริหารงานท้องถิน
่ ระดับกลาง (ปลัดอบต.) ,นักบริหารงาน
ท้องถิน
่ ระดับต้น (รองปลัด อบต.) ,นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
(หน.สํานักปลัด) , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก.
นิตก
ิ ร ปก./ชก. ,นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก., นักป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ปก./ชก., เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและเงินอืน
่ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 25352) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.บต. เรือ
่ งกําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10) ลง
วันที่ 22 ธันวาคม 2558(ตามบัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่ งของพนักงาน
ส่วนท้องถิน
่ )

จํานวน

86,400 บาท

จํานวน

3,096,000 บาท

รวม
จํานวน

3,746,220 บาท
2,746,860 บาท
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3) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่
4 พฤษภาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)
พ.ศ.2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ อืน
่ ๆ หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนพิเศษ รายเดือนนักบริหารงานท้องถิน
่
ระดับกลาง (ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 7,000 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 84,000 บาท
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและเงินอืน
่
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่
4 พฤษภาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)
พ.ศ.2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)

จํานวน

84,000 บาท

เงินประจําตําแหน่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ ง ดังนี้
1. นักบริหารงานท้องถิน
่ ระดับกลาง (ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตราๆละ
7,000 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 84,000 บาท
2. นักบริหารงานท้องถิน
่ ระดับต้น (รองปลัด อบต.) จํานวน1 อัตราๆละ
3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 42,000 บาท
3. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หน.สํานักปลัด) จํานวน1 อัตราๆละ
3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 42,000 บาท
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 25352) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่
22 ธันวาคม 2558 (ตามบัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่ งของพนักงานส่วน
ท้องถิน
่ )
3) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่
4 พฤษภาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)
พ.ศ.2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)

จํานวน

168,000 บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง จํานวน 3 อัตรา จํานวน
12 เดือน เป็ นเงิน 475,080 บาท โดยจ่ายให้พนักงานจ้างตามภารกิจดังนี้
ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ ,ผูช
้ ว่ ยพนักงานป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 216,000 บาท โดยจ่ายให้พนักงานจ้างทั่วไปดังนี้
พนักงานขับรถยนต์ , คนงานประจํารถบรรทุกนํ้า
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและเงินอืน
่ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)

จํานวน

691,080 บาท

เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพและเงินเพิม
่ ต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 32,280 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพและเงินเพิม
่ ต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 24,000 บาท

จํานวน

56,280 บาท
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- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและเงินอืน
่ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่
4 พฤษภาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)
พ.ศ.2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ
่ ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะ
เป็ นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ น
กรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง - เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบตั ิ
งานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
ค่าเช่าบ้าน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานส่วนตําบลตามสิทธิ
ทีจ่ ะได้รบ
ั
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ. 2548 ,(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผูบ
้ ริหารและ
พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทค
ี่ วรจะได้รบ
ั
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ บ
ั จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัตต
ิ า่ งๆ
ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆค่าเบี้ยประกัน
ค่ารับวารสาร เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือคูม
่ ือนิตยสารค่าติดตัง้ โทรศัพท์
ค่าติดตัง้ เครือ
่ งรับสัญญาณต่างๆค่าจ้างเหมาบริการ เช่นจ้างเหมาแบก

รวม
รวม
จํานวน

2,188,680 บาท
253,680 บาท
135,880 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

78,000 บาท

จํานวน

19,800 บาท

รวม

1,110,000 บาท

จํานวน

400,000 บาท
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สัมภาระ เฝ้ าทรัพย์สน
ิ จ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน และอืน
่ ๆค่าจ้าง
เหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
(1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เป็ นเงิน
10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์
เอกสาร ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่าบริการ
ด้วยและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีไ่ ปนิเทศงานหรือเยีย่ มชม ของเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
(2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน
่ หรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุ กรรมการ เป็ นเงิน 20,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าอาหาร
เครือ
่ งดืม
่ ต่างๆ เครือ
่ งใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอืน
่ ๆ และ
เจ้าหน้าที่ ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เข้าร่วมประชุม
(3) ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางราชการ เช่น
วันปิ ยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็ นต้น ฯลฯ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นเงิน 20,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ ค่าพวงมาลา ค่าพระบรม
สาทิสลักษณ์ ค่าจัดซื้อธง เสาธง ฯลฯ และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 เรือ
่ ง การตัง้ งบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
3) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
(1) ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั อนุ ญาตหรืออนุ มตั ใิ ห้เดินทางไป
ราชการเพือ
่ ประชุม ฝึ กอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดต่อราชการ - เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
์ ีด
(2) ค่าใช้จา่ ยในการออกเอกสารสิทธิท
่ น
ิ โอนทีด
่ น
ิ
์ ด
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการออกเอกสารสิทธิท
ี่ น
ิ โอนทีด
่ น
ิ
ตลอดจนค่าใช้จา่ ยในการรังวัดเกีย่ วกับทีด
่ น
ิ และพิสูจน์ สท
ิ ธิ
สอบสวนตรวจสอบ ทีเ่ กีย่ วกับหนังสือรับรอง การทําประโยชน์
และค่าใช้จา่ ยในการรังวัดออกหนังสือสําคัญทัง้ หลาย ฯลฯ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 135 ข้อ 8)ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท
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(3) ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ ค่าใช้จา่ ยสําหรับดําเนินการเกีย่ วกับการเลือกตัง้
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ตามทีก
่ ฎหมายกําหนด
อีกทัง้ ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าทีแ
่ ละการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองในการเลือกตัง้ โดยจ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยประกอบด้วยการ
จัดสถานที่ ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารค่าพิมพ์เอกสาร
และสิง่ พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าเช่าอุปกรณ์ ตา่ งๆ ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ าย
โครงการ ค่าป้ ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ น ฯลฯ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(4) โครงการกิจกรรม 5 ส
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้และค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าอาหาร ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในการจัดทํา
โครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 34 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(5) โครงการฝึ กอบรมพัฒนาประชาธิปไตยและการปกป้ องสถาบัน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฝึ กอบรมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการปกป้ องสถาบัน ให้แก่ คณะผูบ
้ ริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผูน
้ ําหมูบ
่ า้ นเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ าย
โครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 35 ข้อ 2 ) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(6) โครงการประชุมการจัดทําแผนพัฒนา อบต.บ้านกอก ประชาคมระดับ
หมูบ
่ า้ นประชาคมระดับตําบล และประสานแผนพัฒนา แบบบูรณาการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการประชุมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน
่
ต่างๆและประสานแผนพัฒนา ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าอาหาร ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นสําหรับ
การจัดทําโครงการ

จํานวน

300,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 36 ข้อ 3) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(7) โครงการฝึ กอบรมเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฝึ กอบรมเพือ
่ เพิม
่
ประสิทธิภาพ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้
และการตกแต่งสถานทีอ
่ บรม ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนี ยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์
ค่ากระเป๋ าหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสารสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ าย
โครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด
่ ี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 37 ข้อ 4)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(8) โครงการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
- เพือ
่ ส่งเสริม สนับสนุ นการดําเนินงานการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริตและปลูกจิตสํานึกการปฏิบตั งิ านด้วยความโปร่งใส
เช่น การอบรม ให้ความรู ้ ให้แก่ คณะผูบ
้ ริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ผูน
้ ําหมูบ
่ า้ น และประชาชนทั่วไป
และจัดกิจกรรม นิทรรศการ ป้ ายประชาสัมพันธ์ และจ่ายเป็ น
ค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ - เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด
่ ี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 37 ข้อ 5 ) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

140,000 บาท
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3)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หนังสือ
คูม
่ ือปฏิบตั งิ าน เอกสารทางวิชาการ ตรายาง ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของ
ทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
วัสดุงานบ้านงานครัว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น หม้อ กระทะ มีด ถาด
แก้วนํ้า จานรอง ไม้กวาด ผงซักฟอก สบู่ ผ้าปูโต๊ะ ผงซักฟอก ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ไขขวง ประแจ
แม่แรง กุญแจปากตาย คีมล็อค กระจกโค้งมน ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟ
กระพริบ ยางรถยนต์ แบตเตอรี่ หม้อนํ้า หัวเทียน ล้อ ตลับลูกปื น
เบรก ครัช สายพานใบพัด หม้อนํ้า นํ้ามันเบรก กรวยจราจร ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของ
ทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลืน
่ เช่น แก๊สหุงต้ม นํ้ามัน
เชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันจารบี
นํ้ามันเครือ
่ ง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ - เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณู ปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)

รวม
จํานวน

390,000 บาท
150,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ขาตัง้ กล่อง ขาตัง้
เขียนภาพ กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครือ
่ งกรอเทป เลนส์ซูม
กระเป๋ าใส่กล้องถ่ายรูป พูก
่ น
ั สี กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟิ ล์ม
เมมโมรีก
่ าร์ด ฟิ ล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์,
วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวดําทีไ่ ด้จากการล้าง อัดขยาย
ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาํ หรับเครือ
่ งพิมพ์สาํ หรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้ น
อักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
ิ เช่น Ram คัตซีทฟิ ด
เดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิง่ บ๊อกซ์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น เครือ
่ งอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น
แบบดิสเกตต์ ) แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล ฯลฯ
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าในสํานักงานและในทีส
่ าธารณะ หรืออาคาร
สถานทีท
่ อ
ี่ ยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล
เช่น หอกระจายข่าวแบบไร้สายประจําหมูบ
่ า้ น ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ
่ ง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณู ปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
ค่านํ้าประปาค่านํ้าบาดาล
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่านํ้าประปา ในสํานักงานและในทีส
่ าธารณะ หรือ
อาคารสถานทีท
่ อ
ี่ ยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

435,000 บาท
300,000 บาท

จํานวน

15,000 บาท
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- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ
่ ง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
สําหรับทีท
่ าํ การองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก และให้หมายความ
้
รวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
เกีย่ วกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครือ
่ ง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์
ค่าบํารุงรักษาสาย ฯลฯ - เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1 ) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ
่ ง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
ค่าบริการไปรษณี ย์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการไปรษณี ย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตรา
ไปรษณี ย์ยากร ค่าเช่าตูไ้ ปรษณี ย์ ค่าธรรมเนี ยมการโอนเงินในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ฯลฯ
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ
่ ง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
ค่าบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบริการสือ
่ สารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ
(โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุสือ
่ สาร ค่าสือ
่ สารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ ตรวมถึงอินเทอร์เน็ ตการ์ด
และค่าสือ
่ สารอืน
่ ๆ เช่น ค่าเคเบิล้ ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม
เป็ นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ให้ได้ใช้บริการ
้ เกีย่ วกับการใช้บริการ อินเตอร์เน็ ต
ดังกล่าวและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน
ตําบล ค่าบริการ เช่าพื้นทีอ
่ น
ิ เตอร์เน็ ตของ อบต.และเว็บไซด์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ
่ ง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชัน
้ จํานวน 1 หลัง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชัน
้ ขนาด
กว้าง 4 ฟุต สูง 6 ฟุต กระจกบานเลือ
่ น มีแผ่นชัน
้ ปรับระดับ 3 ชิน
้
จํานวน 1 หลังๆละ 6,500 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 55 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

95,000 บาท

รวม
รวม

46,300 บาท
46,300 บาท

จํานวน

6,500 บาท
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(2) เครือ
่ งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น
จํานวน 1 เครือ
่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา
ส่งเอกสารได้ครัง้ ละ 20 แผ่น จํานวน 1 เครือ
่ งๆละ 18,000 บาท
คุณลักษณะ เป็ นเครือ
่ ง Facsimile หรือโทรภาพ ความเร็วในการ
ส่งเอกสาร ไม่เกินกว่า 6 วินาทีตอ
่ แผ่น ขนาดทีก
่ าํ หนดเป็ นขนาด
ส่งเอกสารขัน
้ ตํ่า (บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สํานักงบประมาณ
มกราคม 2561) (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 62 ข้อ 6 )
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(3) เก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 2 ตัว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 2 ตัวๆ ละ2,500 บาท
คุณลักษณะ เก้าอี้บุนวม มีพนักผิงหลัง ล้อเลือ
่ นปรับระดับได้ มีทพ
ี่ กั แขน
ทัง้ สองข้าง
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564เพิม
่ เติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 62 ข้อ 7)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(4) เครือ
่ งพิมพ์แบบฉี ดหมึก พร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครือ
่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์แบบฉี ดหมึก พร้อมติดตัง้
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือ
่ งๆละ 4,300 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน ตามรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
(หน้า 16 ข้อ 42 กระทรวงดิจท
ิ ลั เพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม)
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 63 ข้อ 8)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(5) ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชัน
้ ขนาด กว้าง 3 ฟุต กระจกบานเลือ
่ น
มีแผ่นชัน
้ ปรับระดับ 3 ชิน
้ จํานวน 1 หลัง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ชัน
้ ขนาดกว้าง 3 ฟุต
กระจกบานเลือ
่ น มีแผ่นชัน
้ ปรับระดับ 3 ชิน
้ จํานวน1 หลังๆละ 5,900 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติมเปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 63 ข้อ 9)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(6) โต๊ะขาว แบบขาพับ ขนาดใหญ่ จํานวน 3 ตัว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะขาว แบบขาพับ ขนาดใหญ่ จํานวน
3 ตัวๆละ 2,200 บาท
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐาน (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติมเปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 63 ข้อ 10)
(ครุภณ
ั ฑ์ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)

จํานวน

18,000 บาท

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

4,300 บาท

จํานวน

5,900 บาท

จํานวน

6,600 บาท
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งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน
5 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 1,569,180 บาท
โดยจ่ายให้พนักงานส่วนตําบล ดังนี้
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง) ,นักวิชาการเงินและบัญชี ชก.
,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปง./ชง., นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก., เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)พ.ศ.2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้(กองคลัง)
เงินเพิม
่ ต่างๆ ของพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ ของพนักงานส่วนตําบล เช่น ค่าครองชีพ
และเงินเพิม
่ ต่างๆ
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่
4 พฤษภาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)
พ.ศ.2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
เงินประจําตําแหน่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ ง ดังนี้
1. นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง) จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ
3,500 บาท/เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 42,000 บาท
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2558 (ตามบัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่ งของพนักงานส่วนท้องถิน
่ )
3) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
จํานวน 12 เดือนเป็ นเงิน 437,400 บาท ดังนี้ ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี , ผูช
้ ว่ ยนายช่างสํารวจ , ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและเงินอืน
่ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล(แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเพิม
่ ต่างๆ ของพนักงานจ้าง เช่น เงินค่าครองชีพ
และเงินเพิม
่ ต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 39,900 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

2,783,640
2,108,040
2,108,040
1,569,180

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

19,560 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

437,400 บาท

จํานวน

39,900 บาท
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- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)พ.ศ.2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ค่าตอบแทนให้แก่ผป
ู้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ น
ประโยชน์ แก่องค์การบริหารส่วนตําบล เช่น พิจารณาผล สอบราคา
ประกวดราคา คณะกรรมการตรวจงานจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ
่ ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะ
เป็ นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ
อันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง - เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าเช่าบ้าน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิทจี่ ะได้รบ
ั - เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ.2548 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่
12 ตุลาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่ วกับการเบิกจ่าย
เงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของ
พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิทค
ี่ วรจะได้รบ
ั
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ บ
ั จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่ารับวารสาร เช่น
หนังสือคูม
่ ือ ค่าติดตัง้ โทรศัพท์ ค่าติดตัง้ เครือ
่ งรับสัญญาณต่างๆ
ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น จ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการ
หรือค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าลักษณะรายจ่าย ประเภทนี้

รวม
รวม
จํานวน

664,600 บาท
294,600 บาท
106,000 บาท

จํานวน

17,000 บาท

จํานวน

162,000 บาท

จํานวน

9,600 บาท

รวม

310,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท
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- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
(1) ค่าเดินทางไปราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั อนุ ญาต
หรืออนุ มตั ใิ ห้เดินทางไปราชการเพือ
่ ประชุม ฝึ กอบรม อบรม สัมมนา
ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ - เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
(2) โครงการปรับปรุงการจัดทําแผนทีภ
่ าษี และทะเบียน
ทรัพย์สน
ิ แผนที่ อบต. ฯระบบสารสนเทศ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุและอุปกรณ์ ตา่ งๆ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วข้อง
หรือรายจ่ายอืน
่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเภทนี้ เช่น ค่าปรับปรุงระบบจัดทํา
แผนทีภ
่ าษี ฯ ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์
ค่าหนังสือ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
พ.ศ.2561-2564 หน้า 135 ข้อ 5)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป(กองคลัง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ
เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองคลัง)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หนังสือ
คูม
่ ือปฏิบตั งิ าน เอกสารทางวิชาการ ตรายาง ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2
/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
จํานวน

60,000 บาท
40,000 บาท
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วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สาํ หรับเครือ
่ งพิมพ์สาํ หรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้ นอักขระหรือ
แป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
ิ เช่น Ram คัตซีทฟิ ดเดอร์เมาส์
พรินเตอร์สวิตชิง่ บ๊อกซ์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น เครือ
่ งอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น
แบบดิสเกตต์ ) แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็ นต้น ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองคลัง)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานจํานวน 2 หลัง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน คุณลักษณะ
ดังนี้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชัน
้ ปรับระดับ 3 ชิน
้ คุณสมบัตต
ิ ามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จํานวน 2 หลังๆละ5,500 บาท
(บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 60 ข้อ 1)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองคลัง)

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

11,000 บาท
11,000 บาท

จํานวน

11,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
(1) เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ
แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ
่ ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะ
เป็ นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ น
กรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี
(2) เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนปฏิบตั งิ านเจ้าหน้าที่ อปพร.
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จา่ ยให้แก่
อาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน ของ อปท. พ.ศ.2560
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

191,000
183,500
30,000
30,000

บาท
บาท
บาท
บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
(1) โครงการฝึ กอบรมเพิม
่ ศักยภาพอาสาสมัครป้ องกันภัย
ฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินจัดฝึ กอบรมเพิม
่ ศักยภาพอาสา
สมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรือน (อปพร.)โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอ
่ บรม ค่าวัสดุ
เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนี ยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์
เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋ าหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสารสําหรับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ าย
โครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 22 ข้อ 1 )
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(2) โครงการจัดซื้อนํ้ายาเคมีดบั เพลิง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินการจัดซื้อนํ้ายาเคมีดบั เพลิงบรรจุ
ในถังดับเพลิงให้พร้อมสําหรับการใช้งานตลอดเวลา และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ที่
จําเป็ นในการดําเนินกิจกรรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 23 ข้อ 2)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(3) โครงการป้ องกันรณรงค์ปฏิบตั ต
ิ ามกฎจราจร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินจัดกิจกรรมป้ องกันรณรงค์ปฏิบตั ิ
ตามกฎจราจร เช่น รณรงค์การสวมหมวกกันน๊อค และกิจกรรมอืน
่ ที่
เกีย่ วข้อง โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียนและอุปกรณ์
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในการ
ดําเนินกิจกรรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557(แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 23 ข้อ 3) ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
(4) โครงการจัดตัง้ ศูนย์รายงานสถานการจราจรและอยูเ่ วรยามช่วงเทศกาล
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินจัดตัง้ ศูนย์รายงานสถานการ
จราจรฯ เช่น ช่วงเทศกาลปี ใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯ ในเขตพื้นที่
ตําบลบ้านกอก โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน
และอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ที่
จําเป็ นในการดําเนินกิจกรรมสําหรับการจัดทําโครงการ

รวม

150,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557(แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 24 ข้อ 4) ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
(5) โครงการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการจัดระเบียบสังคม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู ้
ประชาสัมพันธ์ และจัดซื้อสารตรวจยาเสพติด และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ที่
เกีย่ วข้อง โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ที่
จําเป็ นในการดําเนินกิจกรรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 24 ข้อ 5)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
(6) โครงการป้ องกันแก้ไขปัญหาไฟป่ าและหมอกควัน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินฝึ กอบรมวิธีการทีถ
่ ูกต้องในการ
ช่วยดับไฟ จัดกลุม
่ ปฏิบตั งิ านในการแจ้งเหตุได้ทน
ั ที เตรียมความ
พร้อมของเครือ
่ งมือและอุปกรณ์ ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการดับไฟ และกิจกรรม
อืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้และ
การตกแต่งสถานทีอ
่ บรม ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนี ยบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋ าหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุ
เอกสารสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ น
ในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 25 ข้อ 6)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)
ค่าวัสดุ
วัสดุอน
ื่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเสื้อชูชีพขนาดมาตรฐาน จํานวน 10 ตัวๆ ละ
350 บาท เป็ นเงิน 3,500 บาท จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

รวม
จํานวน

3,500 บาท
3,500 บาท
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งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์อน
ื่
(1) กรวยจราจรมาตรฐาน คาดแถบสะท้อนแสง จํานวน15 กรวย
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อกรวยจราจรมาตรฐาน คาดแถบสะท้อนแสง
3 M ขนาด 70 เซนติเมตร จํานวน 15 กรวย ๆ ละ 500 บาท
จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 63 ข้อ 11)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)

รวม
รวม

7,500 บาท
7,500 บาท

จํานวน

7,500 บาท

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับการศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 356,160 บาท โดยจ่ายให้พนักงาน
ส่วนตําบล ดังนี้
1. นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (ผอ.กองการศึกษาฯ)
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่
4 พฤษภาคม 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)
พ.ศ.2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
เงินประจําตําแหน่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ ง นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น
(ผอ.กองการศึกษาฯ) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 42,000 บาท
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2558 (ตามบัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่ งของพนักงานส่วนท้องถิน
่ )
3) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม
2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 143,520 บาท ดังนี้
1. ตําแหน่ ง ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

872,580
557,580
557,580
356,160

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

143,520 บาท
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เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพและเงินเพิม
่ ต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
เป็ นเงิน 15,900 บาท - เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง - เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ
่ ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข
และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมี
ลักษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ น
กรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิทค
ี่ วรจะได้รบ
ั
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2549
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ บ
ั จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆค่าเบี้ยประกัน หนังสือคูม
่ ือค่าติดตัง้ โทรศัพท์
ค่าติดตัง้ เครือ
่ งรับสัญญาณต่างๆค่าจ้างเหมาบริการ เช่นจ้างเหมาแบก
สัมภาระ จ้างเหมาปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กภายในตําบล
ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหย่อม ค่าติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ ตของศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552

จํานวน

15,900 บาท

รวม
รวม
จํานวน

308,500 บาท
33,500 บาท
19,500 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

รวม

230,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท
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2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณู ปโภค
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
(1) ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล
เป็ นเงิน 10,000 บาท เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าเครือ
่ งดืม
่
ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วเนื่อง
ในการเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่าบริการด้วยและค่าใช้จา่ ยอืน
่
ทีไ่ ปนิเทศงานหรือเยีย่ มชม ของเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้อง
ซึง่ ร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรือ
่ ง การตัง้ งบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรือ อบรมสัมมนา
- เพือ
่ จ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ
ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการเดินทาง
ไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั อนุ ญาตหรืออนุ มตั ใิ ห้เดินทาง
ไปราชการเพือ
่ ประชุม ฝึ กอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดต่อราชการ - เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 ,
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โดยจัดกิจรรมวันเด็กแห่งชาติในพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอก
โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าอาหาร ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ น
ในการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
อปท. พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564
เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 28 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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โครงการฝึ กอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินจัดคุณธรรม จริยธรรม เช่นการ
บรรยายการฝึ กปฏิบตั ธิ รรม ฯ โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วยค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีอ
่ บรม ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ คา่
ประกาศนี ยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋ าหรือ
สิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสารสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ที่
จําเป็ นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4หน้า 28 ข้อ 2)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ น
ทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

จํานวน

30,000 บาท

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ
เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
หนังสือ คูม
่ ือปฏิบตั งิ าน เอกสารทางวิชาการ ตรายาง ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

45,000 บาท
20,000 บาท

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ า ในสํานักงานและไฟฟ้ าแสงสว่าง สาธารณะและ
วิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ า ฟิ วส์ ปลัก
๊ ไฟสายไฟฟ้ า บัลลาส สตาร์เตอร์ และ
อืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าประเภทรายจ่ายนี้
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

จํานวน

5,000 บาท
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วัสดุกีฬา
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล
ตะกร้อ ฯลฯ หรืออืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าประเภทรายจ่ายนี้
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก
ข้อมูล อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,
Removable Disk, Compact Disc, Digital Video Disc,
Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape,
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์
สําหรับเครือ
่ งพิมพ์สาํ หรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้ น
อักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
ิ เช่น Ram คัตซีทฟิ ด
เดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิง่ บ๊อกซ์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น เครือ
่ งอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น
แบบดิสเกตต์ ) แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็ นต้น ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

จํานวน

10,000 บาท

งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
(1) เก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 1 ตัว (ผูอ
้ าํ นวยการกอง)
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ4,000 บาท
คุณลักษณะ เก้าอี้บุนวม มีพนักผิงหลัง ล้อเลือ
่ นปรับระดับได้ มีทพ
ี่ กั แขนทัง้
สองข้าง สําหรับผูอ
้ าํ นวยการกอง จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมเปลีย่ นแปลง หน้า 67 ข้อ 18)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

รวม
รวม

6,500 บาท
6,500 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

2,500 บาท

(2) เก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 1 ตัว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 1 ตัวๆละ2,500 บาท
คุณลักษณะ เก้าอี้บุนวม มีพนักผิงหลัง ล้อเลือ
่ นปรับระดับได้
มีทพ
ี่ กั แขนทัง้ สองข้าง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 67 ข้อ 19) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ) จํานวน 4 อัตรา ตําแหน่ ง ครู ,
ครูผด
ู้ ูแลเด็ก จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 1,127,880 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ ตัง้ ไว้ 67,200 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป ตัง้ ไว้ 1,060,680 บาท
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558 (กองการศึกษาฯ)
เงินวิทยฐานะ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินวิทยฐานะ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กฯ) จํานวน 2 อัตรา ตําแหน่ ง ครู ,
ครูผด
ู้ ูแลเด็ก จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 84,000 บาท
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตเิ งินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจํา
ตําแหน่ งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2558 ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 423,360 บาทดังนี้ ตําแหน่ งผูด
้ ูแลเด็กตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ เป็ นเงิน16,560 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไปเป็ น
เงิน 406,800 บาท- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานจ้าง
ทั่วไป จํานวน 3 อัตราจํานวน12 เดือน เป็ นเงิน 324,000 บาท ดังนี้
ตําแหน่ งผูด
้ ูแลเด็กโดยตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ - เป็ นไปตามพระราช
กฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559 (กองการศึกษาฯ)
เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพและเงินเพิม
่ ต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 41,640 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าครองชีพและเงินเพิม
่ ต่างๆ ให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป
จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 36,000 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)พ.ศ.2559 (กองการศึกษาฯ)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษแก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง

รวม
รวม
รวม
จํานวน

5,593,273
2,036,880
2,036,880
1,127,880

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

84,000 บาท

จํานวน

747,360 บาท

จํานวน

77,640 บาท

รวม
รวม
จํานวน

1,956,393 บาท
137,810 บาท
77,810 บาท
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- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ
่ ง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และ
ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.ทีม
่ ท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข
และวิธีการกําหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงิน
รางวัลประจําปี ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของบุคลากรทางการศึกษา
ตามสิทธิทค
ี่ วรจะได้รบ
ั
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
(1) โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน)
สําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยบริหารงานสถานศึกษา สําหรับ
สนับสนุ นอาหารกลางวัน สําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในเขตพื้นทีอ
่ งค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านกอก ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2561 เรือ
่ งซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พงศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติมเปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 29 ข้อ3)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
(2) โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา(สําหรับสนับสนุ น
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (รายหัว))
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา(สําหรับ
สนับสนุ นค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (รายหัว))
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2561 เรือ
่ งซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีปี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 30 ข้อ 6)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
(3) โครงการสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา(สําหรับสนับสนุ น
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.)
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยการบริหารสถานศึกษา(สําหรับ
สนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก (ศพด.)

จํานวน

5,000 บาท

จํานวน

55,000 บาท

รวม

813,900 บาท

จํานวน

455,700 บาท

จํานวน

171,700 บาท

จํานวน

56,500 บาท
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- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลงวันที6
่ มิถุนายน
2561 เรือ
่ งซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พงศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับ 4 หน้า 42 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
4. ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ หรือ อบรมสัมมนา
- เพือ
่ จ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการเดินทางไปราชการ ของบุคลากรทางการศึกษา และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคลคณะบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั อนุ ญาตหรืออนุ มตั ใิ ห้เดินทางไป
ราชการเพือ
่ ประชุม ฝึ กอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 ,(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณู ปโภคตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กอการศึกษาฯ)
ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้โรงเรียนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอกเป็ นเงิน 751,148 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอกเป็ นเงิน 193,535 บาท
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2561 เรือ
่ งซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
ค่าสาธารณู ปโภค
ค่าไฟฟ้ า
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าไฟฟ้ าสําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด อบต.บ้านกอก
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ
่ ง รูปแบบและการจําแนกประเภทรายรับ –
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าธารณู ปโภค
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณู ปโภคตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

รวม
จํานวน

944,683 บาท
944,683 บาท

รวม
จํานวน

60,000 บาท
40,000 บาท
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ค่านํ้าประปาค่านํ้าบาดาล
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่านํ้าประปา สําหรับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัดอบต.บ้านกอก
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมากที่ มท 0808.2/
ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรือ
่ ง รูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร จํานวน 8 หลัง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 ชัน
้ มีแผ่นชัน
้ ปรับ
ระดับ 2 ชิน
้ กระจกบานเลือ
่ นจํานวน 8 หลังๆ ละ 4,000 บาท
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 56 ข้อ 2)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ นส่วนราชการ
(1) อุดหนุ นโรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองตามโครงการสนับสนุ นอาหาร
กลางวันนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอก
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นตามโครงการสนับสนุ นอาหารกลางวันนักเรียน
ของโรงเรียนในเขตพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอก ให้แก่ โรงเรียนบ้านมะเกลือ
โนนทอง เป็ นเงิน 664,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุ นทั่วไปด้านการศึกษาของ
อปท. ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
พ.ศ.2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 45 ข้อ 1 )
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
(2) อุดหนุ นโรงเรียนบ้านหลุบงิว้ ตามโครงการสนับสนุ นอาหารกลางวันนักเรียน
ของโรงเรียนในเขตพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอก
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นตามโครงการสนับสนุ นอาหารกลางวันนักเรียน
ของโรงเรียนในเขตพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอก ให้แก่ โรงเรียนบ้านหลุบงิว้
เป็ นเงิน 212,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุ นทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี พ.ศ. 2561-2564
เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 45 ข้อ 1 )
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
(3) อุดหนุ นโรงเรียนบ้านสระสีเ่ หลีย่ มตามโครงการสนับสนุ นอาหารกลางวัน
นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอก
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นตามโครงการสนับสนุ นอาหารกลางวันนักเรียน
ของโรงเรียนในเขตพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอก ให้แก่ โรงเรียนบ้านสระสีเ่ หลีย่ ม
เป็ นเงิน 396,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

รวม
รวม

32,000 บาท
32,000 บาท

จํานวน

32,000 บาท

รวม
รวม

1,568,000 บาท
1,568,000 บาท

จํานวน

664,000 บาท

จํานวน

212,000 บาท

จํานวน

396,000 บาท
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- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุ นทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี พ.ศ. 2561 -2564
เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 45 ข้อ 1 )
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
(4) อุดหนุ นโรงเรียนบ้านทุง่ สว่างวัฒนาตามโครงการสนับสนุ นอาหารกลางวัน
นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอก
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นตามโครงการสนับสนุ นอาหารกลางวันนักเรียน
ของโรงเรียนในเขตพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอกให้แก่โรงเรียนบ้านทุง่ สว่างวัฒนา
เป็ นเงิน 296,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0816.2/ว3274ลงวันที่
19 มิถุนายน 2561 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนุ นทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4หน้า 45 ข้อ 1)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)

จํานวน

296,000 บาท

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา จํานวน
12 เดือน เป็ นเงิน 634,800 บาท โดยจ่ายให้กบั พนักงานส่วนตําบล ดังนี้
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น (ผอ.กองสาธารณสุขฯ), นักวิชาการ
สาธารณสุข ปก./ชก. - เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและเงินอืน
่ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
เงินประจําตําแหน่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ ง นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
ระดับต้น (ผอ.กองสาธารณสุขฯ) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/
เดือน จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 42,000 บาท
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
(ตามบัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่ งของพนักงานส่วนท้องถิน
่ )
3) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํานวน

1,443,497
865,320
865,320
634,800

บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท

69
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 188,520 บาท ดังนี้
1. ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษแก่
พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ
่ ง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,และ
ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์เงือ
่ นไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข
และวิธีการกําหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงิน
รางวัลประจําปี ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง - เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ บ
ั จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนี ยมและค่าลงทะเบียนต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมา
บริการ เช่นจ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมา
บริการอืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ เป็ นเงิน 5,665 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าสํารวจสุนข
ั แมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนข
ั บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อคั รราชกุมารี หรือรายจ่ายอืน
่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเภทนี้
เป็ นเงิน 8,262 บาท
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภค
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท 0810.5/ว2072 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2561 เรือ
่ งการซักซ้อมแนวทางการตัง้ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุ นทั่วไปด้านสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 41 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน

188,520 บาท

รวม
รวม
จํานวน

231,177 บาท
41,250 บาท
33,250 บาท

จํานวน

8,000 บาท

รวม

123,927 บาท

จํานวน

13,927 บาท
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รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
(1) ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เป็ นเงิน 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยที่
เกีย่ วเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่าบริการด้วยและค่าใช้จา่ ยอืน
่
ทีไ่ ปนิเทศงานหรือเยีย่ มชม ของเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้องซึง่ ร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรือ
่ ง การตัง้ งบประมาณและ
การเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนา
- เพือ
่ จ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั อนุ ญาตหรืออนุ มตั ใิ ห้เดินทางไป
ราชการเพือ
่ ประชุม ฝึ กอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดต่อราชการ
- เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

โครงการป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซก
ิ า
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่านํ้ายากําจัดยุง,ทรายอะเบท,นํ้ามันเบนซิน,นํ้ามันดีเซล,
ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม,อบรม, รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ และ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 21 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารสุขฯ)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- เป็ นไปตาม ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอหนังสือ คูม
่ ือ
ปฏิบตั งิ าน เอกสารทางวิชาการ ตรายาง ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

จํานวน

80,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

66,000 บาท
10,000 บาท
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุวท
ิ ยาศาสตร์หรือการแพทย์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ ผ้าก๊อส สําลี ฯลฯ ประจําตูย้ า
ของ อบต. หรือรายจ่ายอืน
่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเภทนี้ เป็ นเงิน 4,690 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อวัคซีน อุปกรณ์ ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนข
ั บ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยเป็ นเงิน 41,310 บาท
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท 0808.2/ว 1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี พ.ศ.2561-2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับ
ที่ 4 หน้า 41 ข้อ 1)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk,Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc,Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาํ หรับเครือ
่ งพิมพ์สาํ หรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้ น
อักขระหรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
ิ เช่น Ram คัตซีทฟิ ด
เดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิง่ บ๊อกซ์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น เครือ
่ งอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น
แบบดิสเกตต์ ) แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็ นต้น ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
(1) เก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 1 ตัว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 1 ตัว ๆละ2,500 บาท
คุณลักษณะ เก้าอี้บุนวม มีพนักผิงหลัง ล้อเลือ
่ นปรับระดับได้
มีทพ
ี่ กั แขนทัง้ สองข้าง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 61 ข้อ 4) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
(2) โต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,500 บาท
คุณลักษณะโต๊ะไม้ ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 150 ซม.
มีลน
ิ้ ชักสําหรับเก็บของ
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 62 ข้อ 5)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน

46,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

7,000 บาท
7,000 บาท

จํานวน

2,500 บาท

จํานวน

4,500 บาท
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งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ นเอกชน
อุดหนุ นให้กบั คณะกรรมการหมูบ
่ า้ นหมูท
่ ี่ 1-17 ตามโครงการตามพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข
- อุดหนุ นงบประมาณโครงการพระราชดําริ ด้านสาธารณสุขให้กบั
คณะกรรมการหมูบ
่ า้ น หมูท
่ ี่ 1-17 ดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข อุดหนุ นงบประมาณหมูบ
่ า้ นละ 20,000 บาท
จํานวน 17 หมูบ
่ า้ น - เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3028 ลงวันที่
6 มิถุนายน 2561 เรือ
่ งซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ของ อปท. (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี
2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 44 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับสังคมสงเคราะห์
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 598,560 บาท โดยจ่ายให้กบั พนักงาน
ส่วนตําบล ดังนี้ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(ผอ.กองสวัสดิการฯ),นักพัฒนาชุมชน ปก./ชง.
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
เงินประจําตําแหน่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ ง นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(ผอ.กองสวัสดิการฯ) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 42,000 บาท
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและเงินอืน
่ ใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
(ตามบัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่ งของพนักงานส่วนท้องถิน
่ )
3) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 339,120 บาท ดังนี้
ผูช
้ ว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ , ผูช
้ ว่ ยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
รวม

340,000 บาท
340,000 บาท

จํานวน

340,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

1,249,840
988,500
988,500
598,560

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

339,120 บาท
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เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพและเงินเพิม
่ ต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 8,820 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 380
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ
่ ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธีการ
กําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัล
ประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข
และวิธีการกําหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะเป็ น
เงินรางวัลประจําปี ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าเช่าบ้าน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิทจี่ ะได้รบ
ั
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2548 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการฯ)
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิทค
ี่ วรจะได้รบ
ั
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2549 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

8,820 บาท

รวม
รวม
จํานวน

227,540 บาท
107,540 บาท
36,940 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

42,000 บาท

จํานวน

13,600 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ บ
ั จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น
จ้างเหมาแบกสัมภาระ ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ
ทีเ่ ข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภคตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
(1) ค่ารับรอง ในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคล เป็ นเงิน 10,000 บาท
เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าเครือ
่ งดืม
่ ค่าของขวัญค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จา่ ยที่
เกีย่ วเนื่องในการเลี้ยงรับรองรวมทัง้ ค่าบริการด้วยและค่าใช้จา่ ยอืน
่
ทีไ่ ปนิเทศงานหรือเยีย่ มชม ของเจ้าหน้าทีท
่ เี่ กีย่ วข้องซึง่ ร่วมต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2548 เรือ
่ ง การตัง้ งบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาฯลฯ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะค่าเช่าทีพ
่ กั
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วน
ตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั อนุ ญาตหรืออนุ มตั ิ
ให้เดินทางไปราชการเพือ
่ ประชุม ฝึ กอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดต่อราชการ
- เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

รวม

90,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ
หนังสือ คูม
่ ือปฏิบตั งิ าน เอกสารทางวิชาการ ตรายาง ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ งการปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล
อุปกรณ์ บน
ั ทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,
Compact Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึก
ข้อมูล (ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)
หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์สาํ หรับเครือ
่ งพิมพ์สาํ หรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก
สําหรับเครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้ นอักขระ
หรือแป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
ิ เช่น Ram คัตซีทฟิ ดเดอร์ เมาส์
พรินเตอร์สวิตชิง่ บ๊อกซ์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นต้น เครือ
่ งอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ )
แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็ นต้น ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
(1) โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต จํานวน 1 ตัว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 5 ฟุต
จํานวน 1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 58 ข้อ 4)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
(2) เก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 1 ตัว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซือ
้ เก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 1 ตัวๆละ 4,000 บาท
คุณลักษณะ เก้าอี้บุนวม มีพนักผิงหลัง ล้อเลือ
่ นปรับระดับได้
มีทพ
ี่ กั แขนทัง้ สองข้าง สําหรับผูอ
้ าํ นวยการกอง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 59 ข้อ 5)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
จํานวน 1 เครือ
่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครือ
่ งๆ ละ 16,000 บาท

รวม
จํานวน

30,000 บาท
20,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

33,800 บาท
33,800 บาท

จํานวน

7,000 บาท

จํานวน

4,000 บาท

จํานวน

16,000 บาท

76
คุณลักษณะตามรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ใช้เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561
หน้า 3 ข้อ 7 กระทรวงดิจท
ิ ลั เพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน
่
สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 57 ข้อ 3)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
(2) เครือ
่ งสํารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จํานวน 1 ชุด
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งสํารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จํานวน
1 ชุดๆละ 2,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน มีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้ าได้
ไม่น้อยกว่า 15 นาที (ตามรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ใช้เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ประจําปี 2561
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 หน้า 22 ข้อ 61 กระทรวงดิจท
ิ ลั เพือ
่ เศรษฐกิจ
และสังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 65 ข้อ 14)
(ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
(3) เครือ
่ งพิมพ์แบบฉี ดหมึก พร้อมติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จํานวน 1 เครือ
่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งพิมพ์แบบฉี ดหมึก พร้อมติดตัง้ ถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครือ
่ งๆละ 4,300 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน ตามรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561 วันที่
23 พฤษภาคม 2561 (หน้า 16 ข้อ 42 กระทรวงดิจท
ิ ลั เพือ
่ เศรษฐกิจและ
สังคม) (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 66 ข้อ 16)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

2,500 บาท

จํานวน

4,300 บาท

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกีย่ วกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 733,500 บาท โดยจ่ายให้กบั พนักงานส่วน
ตําบล ดังนี้ นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผอ.กองช่าง),
นายช่างโยธา ปง./ชง.
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินประจําตําแหน่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
(ผอ.กองช่าง) จํานวน 1 อัตราๆ ละ 3,500 บาท/เดือน จํานวน
12 เดือน เป็ นเงิน 42,000 บาท
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญและ
เงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558
(ตามบัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่ งของพนักงานส่วนท้องถิน
่ )
3) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํานวน

1,814,285
1,253,760
1,253,760
733,500

บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 433,920 บาท ดังนี้
ผูช
้ ว่ ยช่างโยธา , ผูช
้ ว่ ยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ , ผูช
้ ว่ ยช่างไฟฟ้ า
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพและเงินเพิม
่ ต่างๆ ให้แก่ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ จํานวน 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 44,340 บาท
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษแก่พนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ
่ ง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ
ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และ
วิธีการกําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมีลกั ษณะ
เป็ นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
่ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/ว 27
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์
เงือ
่ นไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษอันมี
ลักษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าเช่าบ้าน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซื้อ ให้แก่พนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิทจี่ ะได้รบ
ั
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
่
พ.ศ. 2548 , (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และวิธีการเกีย่ วกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิน
่ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

จํานวน

433,920 บาท

จํานวน

44,340 บาท

รวม
รวม
จํานวน

521,025 บาท
149,200 บาท
46,600 บาท

จํานวน

15,000 บาท

จํานวน

78,000 บาท
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
ตามสิทธิทค
ี่ วรจะได้รบ
ั
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกีย่ วกับการศึกษาบุตร
พ.ศ. 2523 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกีย่ วกับ
การศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ บ
ั จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน หนังสือคูม
่ ือ ค่าติดตัง้
โทรศัพท์ ค่าติดตัง้ เครือ
่ งรับสัญญาณต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ - เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั อนุ ญาต
หรืออนุ มตั ใิ ห้เดินทางไปราชการเพือ
่ ประชุม ฝึ กอบรม อบรม
สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะ
ค่าใช้สอยและค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

จํานวน

9,600 บาท

รวม

250,000 บาท

จํานวน

60,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

150,000 บาท

ค่าวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุสาํ นักงาน เช่น กระดาษ ปากกา ดินสอ หนังสือ
คูม
่ ือปฏิบตั งิ าน เอกสารทางวิชาการ ตรายาง ฯลฯ

รวม
จํานวน

121,825 บาท
20,000 บาท
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- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณตัง้ จ่ายจาก
เงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุกอ
่ สร้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี
แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้อง
สังกะสี ตะปู ค้อน คีม สว่าน เลือ
่ ย เหล็กเส้น ตลัดเมตร ลูกดิง่ ท่อนํ้า
บาดาล อุปกรณ์ ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของที่
จัดเป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

จํานวน

20,000 บาท

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก
ยางใน สายไมล์ เพลา ตลับลูกปื น นํ้ามันเบรก อานจักรยาน หัวเทียน
ไขควง นอตและสกรู กระจกมองข้างรถยนต์ หม้อนํ้ารถยนต์ กันชน
รถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิ ลม์กรองแสง เข็มขัดนรภัย แม่แรง กุญแจ
ปากตาย กุญแจเลือ
่ น คีมล็อค ล็อคเกียร์ ล็อคคลัตซ์ กระจกโค้งมน
ล็อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุ กเฉิ น ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
ค่าสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

10,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน
่ เช่น นํ้ามันดีเซล
นํ้ามันก๊าด มันเบนซิน นํ้ามันเตา ถ่าน ก๊าส แก๊สหุงต้ม
นํ้ามันจารบี มันเครือ
่ ง ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)

จํานวน

41,825 บาท

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียน
โปรสเตอร์ พูก
่ น
ั และสี ฟิ ล์ม เมมโมรีการ์ด ฟิ ล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ
ภาพ รูปสีหรือขาวดําทีไ่ ด้จากการล้าง อัด ขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม
ขาตัง้ กล้อง ขาตัง้ เขียนภาพ กล้อง เลนส์ซูม กระเป๋ าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

จํานวน

20,000 บาท
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- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุคอมพิวเตอร์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk,Compact
Disc, Digital Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล
(ReelMagnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape)หัวพิมพ์
หรือเทปพิมพ์สาํ หรับเครือ
่ งพิมพ์สาํ หรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ
เครือ
่ งพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงแป้ นอักขระหรือ
แป้ นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรีช
่ ป
ิ เช่น Ram คัตซีทฟิ ดเดอร์ เมาส์พรินเตอร์
สวิตชิง่ บ๊อกซ์ เครือ
่ งกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็ นต้น
เครือ
่ งอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ ) แบบฮาร์ดดิสต์
แบบซีดีรอม แบบออพติคอล เป็ นต้น ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1134
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/ว1248
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณาสิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานจํานวน 2 หลัง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จํานวน 2 หลัง ๆละ
5,500 บาท เป็ นเงิน 11,000 บาท คุณลักษณะดังนี้ มีมือจับชนิดบิด
มีแผ่นชัน
้ ปรับระดับ 3 ชิน
้ คุณสมบัตต
ิ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.) (บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงบประมาณ มกราคม 2561)
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับ 4 หน้า 64
ข้อ 13)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
(1) เครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก
๊ สําหรับงานประมวลผล จํานวน 1 เครือ
่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก
๊ สําหรับงานประมวลผล
จํานวน 1 เครือ
่ งๆ ละ 21,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561
ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561(หน้า 6 ข้อ 13) กระทรวงดิจท
ิ ลั เพือ
่ เศรษฐกิจ
และสังคม (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 59 ข้อ 6) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)
(2) เครือ
่ งสํารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จํานวน 3 ชุดๆละ 2,500 บาท
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเครือ
่ งสํารองไฟฟ้ า ขนาด 800 VA จํานวน 3 ชุดๆละ
2,500 บาท เป็ นเงิน 7,500 บาท คุณลักษณะพื้นฐานมีกาํ ลังไฟฟ้ าด้านนอก
ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) สามารถสํารองไฟฟ้ าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที (ตามรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี 2561วันที่ 23 พฤษภาคม
2561 (หน้า 22 ข้อ 61 กระทรวงดิจท
ิ ลั เพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม)(แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลงฉบับที่ 4 หน้า 64 ข้อ12)ตัง้
จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

10,000 บาท

รวม
รวม

39,500 บาท
39,500 บาท

จํานวน

11,000 บาท

จํานวน

21,000 บาท

จํานวน

7,500 บาท
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งานไฟฟ้ าถนน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ บ
ั จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆค่าเบี้ยประกัน หนังสือคูม
่ ือค่าติดตัง้
โทรศัพท์ ค่าติดตัง้ เครือ
่ งรับสัญญาณต่างๆค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา
บริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภคตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าวัสดุ
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุไฟฟ้ า ในสํานักงานและไฟฟ้ าแสงสว่างสาธารณะและ
วิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้ า ฟิ วส์ ปลัก
๊ ไฟสายไฟฟ้ าบัลลาส สตาร์เตอร์และ
อืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าประเภทรายจ่ายนี้ - เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
วัสดุกอ
่ สร้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุกอ
่ สร้าง เช่น ไม้ตา่ งๆ นํ้ามันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว ทราย อิฐหรือซีเมนต์บล็อก กระเบื้องสังกะสี ตะปู
ค้อน คีม สว่าน เลือ
่ ย เหล็กเส้น ตลับเมตร ลูกดิง่ ท่อนํ้าบาดาล อุปกรณ์
ประปา ท่อต่างๆ โถส้วม อ่างล้างมือ ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

รวม
รวม
รวม

2,354,545 บาท
218,000 บาท
116,000 บาท

จํานวน

86,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

รวม
จํานวน

102,000 บาท
30,000 บาท

จํานวน

72,000 บาท
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งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
01. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายปรีชา - สายมัสยิด ม.2
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายปรีชา –สายมัสยิด
ม.2 กว้าง 5 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 9 ข้อ 2) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

รวม
รวม

2,136,545 บาท
2,136,545 บาท

จํานวน

100,000 บาท

02. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระใหม่ - บ้านนายณรงค์
ทองจํารูญม.3
- เพือ
่ จ่ายเป็ นก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระใหม่ บ้านนายณรงค์ ทองจํารูญ ม.3 กว้าง 4.90 เมตร ยาว 34 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 164.30 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 น้า 9 ข้อ 3) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท

03. โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง พร้อมลงลูกรังสายสําโรงทุง่ - คงคาล้อม
ม.4
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง พร้อมลงลูกรังสายสําโรงทุง่ –
คงคาล้อม ม.4 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,100 เมตรลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 14 ข้อ 13) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท
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04. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางกองทรัพย์เณรชู บ้านนายชัยวัฒน์ สอนกลาง ม.5
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางกองทรัพย์ เณรชู - บ้านนายชัยวัฒน์ สอนกลาง ม.5
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 157.50 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 10 ข้อ 4) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท

05. โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอํานาจ มีไทย –
บ้านนายสง่า ม.6
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอํานาจ มีไทย บ้านนายสง่า ม.6 กว้าง 6 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 162 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 10 ข้อ 5) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท

06. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัมฤทธิ ์ –
อ่างเก็บนํ้าห้วยหิน ม.7
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสัมฤทธิ ์ อ่างเก็บนํ้าห้วยหิน ม.7 กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 38 ข้อ 1 ) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท

07. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางเข้าอ่างเก็บนํ้า
ห้วยทองหลาง ม.8
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางเข้า
อ่างเก็บนํ้าห้วยทองหลาง ม.8 กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร
ดินหนาเฉลีย่ 0.50 เมตร ลูกรังหนาเฉลีย่ 0.15 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 920 ตร.ม. พร้อมลงลูกรัง
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 38 ข้อ 2) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

93,000 บาท
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08. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประจวบพุดตาน บ้านนายสุชาติ สงสนธิ ม.9
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายประจวบ พุดตาน - บ้านนายสุชาติ สงสนธิ ม.9
กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ
พื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 11 ข้อ 6) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท

09. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 10 สายบ้านนางคําพวง บ้านนายอภิสท
ิ ธิ ์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท
่ ี่ 10
สายบ้านนางคําพวง - บ้านนายอภิสท
ิ ธิ ์ กว้าง 4 เมตร
ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า
160 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 11 ข้อ 7) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางบูล่ น
้ เหม่ บ้านนายตรึงจิตร ม.11
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางบู่ ล้นเหม่ - บ้านนายตรึงจิตร ม.11 กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ขา้ งละ 0.30 เมตร หรือ
มีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 75 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 12 ข้อ 8) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

50,000 บาท

11. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมลงลูกรัง
สายบ้านนายทวีลาภเกิด-บ้านนายสมบัตบ
ิ ุญเรือง ม.11
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมลงลูกรัง
สายบ้านนายทวี ลาภเกิด - บ้านนายสมบัติ บุญเรือง ม.11
กว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร ดินหนาเฉลีย่ 0.50 เมตร
ลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า
480 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 15 ข้อ 14) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

50,000 บาท
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12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจ 7 หมูท
่ ี่ 12
(ช่วงที่ 1)
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจ 7
หมูท
่ ี่ 12 (ช่วงที่ 1) กว้าง 3 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 156 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 12 ข้อ 9) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท

13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเฮียนรัตนวิชยั นายบุญส่งคําหงษา ม.13
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเฮียน
รัตนวิชยั - นายบุญส่ง คําหงษา ม.13 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 125 ตร.ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 13 ข้อ 10) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

80,000 บาท

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าตาชั่ง - สายสระใหญ่
ม.14 (ช่วงที่ 1)
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าตาชั่ง –
สายสระใหญ่ ม.14 (ช่วงที่ 1) กว้าง 4 เมตรยาว 40 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า160 ตร.ม.
ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 13 ข้อ 11) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท

15. โครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจรลูกรัง พร้อมลงลูกรัง สายหนองไผ่ –
ดอนเปล้า ม.15
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าซ่อมสร้างผิวทางจราจรลูกรัง พร้อมลงลูกรัง สายหนองไผ่ ดอนเปล้า ม.15 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตรลูกรังหนาเฉลีย่ 0.10 เมตร
หรือมีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 15 ข้อ 15 ) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท
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16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักในหมูบ
่ า้ นต่อจาก
ถนน คสล. เดิม ม.16
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักในหมูบ
่ า้ นต่อจาก
ถนน คสล. เดิม ม.16 กว้าง 5 เมตร ยาว 33 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
ปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า165 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 39 ข้อ 5) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

100,000 บาท

17. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเจริญพัฒนา ม.17
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเจริญพัฒนา
ม.17 กว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด )
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 14 ข้อ 12) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

70,000 บาท

18. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายเรียบห้วยลําคันฉู หลังวัดมะเกลือ ม.6
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด สายเรียบห้วยลําคันฉู
หลังวัดมะเกลือ ม.6 กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนาเฉลีย่
0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่า 3,760 ตร.ม.
(ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 39 ข้อ 4) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

313,000 บาท

19. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ ายไฟฟ้ าติดตัง้ เพิม
่ ขนาดหม้อแปลงภายใน
ทีท
่ าํ การ อบต.บ้านกอก
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าขยายเขตระบบจําหน่ ายไฟฟ้ าติดตัง้ เพิม
่ เติม
ขนาดหม้อแปลงภายในทีท
่ าํ การ อบต.บ้านกอก โดยรื้อถอน
หม้อแปลงภายในแบบนั่งราน ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์
ขนาด 100 เควีเอ. จํานวน 1 เครือ
่ ง (คืนผูใ้ ช้ไฟ)ติดตัง้ หม้อแปลงภายใน
แบบนั่งราน ระบบ 3 เฟส 22,000-400/230 โวลท์ ขนาด 160 เควีเอ.
จํานวน 1 เครือ
่ ง รื้อถอนมิเตอร์แรงตํ่า ประกอบ ซีที ขนาด 150/5 แอมป์
จํานวน 1 เครือ
่ ง (คืน กฟภ.) ติดตัง้ มิเตอร์แรงตํ่าประกอบ ซีที ขนาด
250/5 แอมป์ จํานวน 1 เครือ
่ ง (ทรัพย์สน
ิ กฟภ.) และรวมค่าใช้จา่ ย
ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 39 ข้อ 5) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

196,645 บาท
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20. โครงการปรับปรุงแนวเขตไฟฟ้ าสาธารณะ(ช่วงหมูท
่ ี่ 12 –
สํานักงาน อบต.บ้านกอก)
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าปรับปรุงแนวเขตไฟฟ้ าสาธารณะ(ช่วงหมูท
่ ี่ 12 สํานักงาน อบต.บ้านกอก) ปรับปรุงแนวเขตไฟฟ้ าสาธารณะ โดยปรับปรุง
เสาไฟฟ้ าสาธารณะ บริเวณช่วงหมูท
่ ี่ 12 - สํานักงาน อบต.บ้านกอก ปรับปรุง
ให้สามารถใช้งานได้ดี (ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 40 ข้อ 7) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)
ค่าออกแบบค่าควบคุมงานทีจ่ า่ ยให้แก่เอกชนนิตบ
ิ ุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพือ
่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ก่อสร้าง
ค่าออกแบบค่าควบคุมทีจ่ า่ ยให้แก่ เอกชน นิตบ
ิ ุคคลภายนอก
เพือ
่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ก่อสร้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าค่าออกแบบ ค่าควบคุมทีจ่ า่ ยให้แก่ เอกชน
นิตบ
ิ ุคคลภายนอก เพือ
่ ให้ได้มาซึง่ สิง่ ก่อสร้าง และอืน
่ ๆ ทีเ่ ข้า
ประเภทรายจ่ายนี้ เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

43,900 บาท

งานสวนสาธารณะ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกมาทําการอย่างใด อย่างหนึ่ง กรณี ที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านกอก ไม่สามารถบริการเองได้
เช่น จ้างเหมา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล็ก สวนสุขภาพ
จ้างเหมาปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ ภายในตําบล จัดส่วนหย่อมปรับพื้นที่
จ้างแรงงาน และอืน
่ ๆ ทีจ่ า้ งประเภทรายจ่ายนี้ ฯลฯ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภคตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองช่าง)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น เครือ
่ งตัดหญ้า เครือ
่ งฉี ดยาวัชพืชและอืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าประเภท
รายจ่ายนี้ - เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภค ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองช่าง)

รวม
รวม
รวม

60,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

50,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือค่าซักฟอก
ค่ากําจัดสิง่ ปฏิกูล ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยค่าระวางบรรทุก
ค่าเช่าทรัพย์สน
ิ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ค่าเบี้ย
ประกัน ค่าใช้จา่ ยในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือ
ค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆทีเ่ ข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตัง้ ไฟฟ้ า
ค่าติดตัง้ ประปาฯค่าติดตัง้ โทรศัพท์ ค่าติดตัง้ เครือ
่ งรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภค (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 หน้า 123 ข้อ 4)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสาธารณสุขฯ)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการส่งเสริมการจัดระบบการกําจัดขยะในครัวเรือนและสร้างพลังชุมชน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการส่งเสริมการจัดระบบการกําจัด
ขยะในครัวเรือนและสร้างพลังชุมชน โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอ
่ บรม ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ คา่ ประกาศนี ยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์
ค่ากระเป๋ าหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสารสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ าย
โครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 22 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ
เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1536 ลงวันที่
19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและ
ค่าสาธารณู ปโภคตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)

รวม
รวม
รวม

400,000 บาท
400,000 บาท
400,000 บาท

จํานวน

350,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุ นความเข้มแข็งชุมชน
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการ
ใช้และการตกแต่งสถานทีอ
่ บรม ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนี ยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋ า
หรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสารสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่
ทีจ่ าํ เป็ นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564
เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 17 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
รวม
รวม

145,000 บาท
120,000 บาท
120,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุ นกระบวนการ จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพแผนพัฒนาหมูบ
่ า้ นและขับเคลือ
่ นแผนพัฒนาหมูบ
่ า้ นแบบบูรณาการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุ น
กระบวนการ จัดทํา ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาหมูบ
่ า้ นและ
ขับเคลือ
่ นแผนพัฒนาหมูบ
่ า้ น โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ย
เกีย่ วกับ ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิง่ พิมพ์คา่ อาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 18 ข้อ 2)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

10,000 บาท

3. โครงการส่งเสริมการเรียนรูต
้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรูต
้ ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับ
การใช้และการตกแต่งสถานทีอ
่ บรม ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์
ค่าประกาศนี ยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิง่ พิมพ์คา่ กระเป๋ า
หรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสารสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมค่าอาหารว่างและ
เครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ที่
จําเป็ นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542

จํานวน

20,000 บาท
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4หน้า 18 ข้อ 3)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ให้กบั ผูส
้ ูงอายุในเขตพื้นที่
อบต.บ้านกอก
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวต
ิ ให้กบั ผูส
้ ูงอายุในเขตพื้นที่ อบต.บ้านกอก โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอ
่ บรม ค่าวัสดุ เครือ
่ งเขียน
และอุปกรณ์ ค่าประกาศนี ยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและ
สิง่ พิมพ์ ค่ากระเป๋ าหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสารสําหรับผูเ้ ข้ารับการ
ฝึ กอบรม ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร
ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564
เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลงฉบับที่ 4 หน้า 19 ข้อ 4)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

30,000 บาท

5. โครงการฝึ กอบรมเด็กและเยาวชน ในการป้ องกันการตัง้ ครรภ์กอ
่ นวัยอันควร
และลดพฤติกรรมเสีย่ งพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอก
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการฝึ กอบรมเด็กและเยาวชน ใน
การป้ องกันการตัง้ ครรภ์กอ
่ นวัยอันควรฯโดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้และการตกแต่งสถานทีอ
่ บรม ค่าวัสดุ
เครือ
่ งเขียน และอุปกรณ์ คา่ ประกาศนี ยบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิง่ พิมพ์คา่ กระเป๋ าหรือสิง่ ทีใ่ ช้บรรจุเอกสารสําหรับผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ค่าอาหารว่างและเครือ
่ งดืม
่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้ ายโครงการ
ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564
เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 20 ข้อ 5)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสวัสดิการสังคม)

จํานวน

20,000 บาท

6. โครงการรณรงค์ให้ความรูเ้ รือ
่ งโรคเอดส์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการรณรงค์ให้ความรูอ้ บรม ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับ ใบปลิว ป้ ายประชาสัมพันธ์ การรณรงค์และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึ กอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2557 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564
เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลงฉบับที่ 4 หน้า 20 ข้อ 6 )
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)

จํานวน

10,000 บาท
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งบเงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ น
เงินอุดหนุ นเอกชน
1. อุดหนุ นกลุม
่ องค์กรสตรีตาํ บลบ้านกอก
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินอุดหนุ นกลุม
่ องค์กรสตรีตาํ บลบ้านกอกสนับสนุ นการจัด
กิจกรรมขององค์กรสตรีตาํ บลบ้านกอก ในการส่งเสริมบทบาทของสตรีในเขต
ตําบลบ้านกอก เป็ นเงิน 25,000 บาท
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน
่ พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 43 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองสวัสดิการสังคม)

รวม
รวม

25,000 บาท
25,000 บาท

จํานวน

25,000 บาท

รวม
รวม
รวม

70,000 บาท
70,000 บาท
70,000 บาท

จํานวน

70,000 บาท

รวม
รวม
รวม
จํานวน

90,000
90,000
90,000
30,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อบต.บ้านกอกสัมพันธ์)
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด (อบต.บ้านกอกสัมพันธ์) โดยมีคา่ ใช้จา่ ยประกอบด้วย
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการใช้และการตกแต่งสถานทีค
่ า่ วัสดุ เครือ
่ งเขียน และ
อุปกรณ์ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ค่าประกาศนี ยบัตร ค่าอาหารว่าง
และเครือ
่ งดืม
่ ค่าอาหาร ค่าป้ ายโครงการ ค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีจ่ าํ เป็ นในการ
จัดทําโครงการ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 32 ข้อ 3)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน
่
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วกับการรับรองและพิธีการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรม วันสําคัญทางศาสนา
และวันอืน
่ ทีม
่ ีความสําคัญ เช่น วันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาสาฬหบูชา
ประเพณี เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพระ ฯลฯ
ทีม
่ ีความจําเป็ น
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องสีป
่ ี 2561-2564 หน้า 132 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

บาท
บาท
บาท
บาท
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รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
1. โครงการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์
เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 31 ข้อ 2)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองการศึกษาฯ)
2. โครงการส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการจัดโครงการส่งเสริม
ประเพณี ลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ฯลฯ
และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 31 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองการศึกษาฯ)

จํานวน

30,000 บาท

จํานวน

30,000 บาท

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ ายประจํา)
เงินเดือนพนักงาน
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินเดือนให้แก่พนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 435,600 บาท โดยจ่ายให้กบั
พนักงานส่วนตําบล ดังนี้ 1. นักบริหารงานการเกษตรฯ ระดับต้น
(ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) จํานวน 1 อัตรา
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการเกษตร)
เงินประจําตําแหน่ ง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประจําตําแหน่ ง นักบริหารงานการเกษตรฯ ระดับต้น
(ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร) จํานวน 1 อัตราๆ ละ3,500 บาท/เดือน
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 42,000 บาท
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานกลาง
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน
่ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2558 (ตามบัญชีอตั ราเงินประจําตําแหน่ งของพนักงานส่วนท้องถิน
่ )

รวม
รวม
รวม
จํานวน

จํานวน

712,820
637,020
637,020
435,600

บาท
บาท
บาท
บาท

42,000 บาท
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3) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที4
่ พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการเกษตร)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา
จํานวน 12 เดือน เป็ นเงิน 145,800 บาท ดังนี้
1. ผูช
้ ว่ ยเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ จํานวน 1 อัตรา
- เป็ นไปพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่
4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43)
พ.ศ.2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการเกษตร)
เงินเพิม
่ ต่างๆของพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าครองชีพและเงินเพิม
่ ต่างๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน
เป็ นเงิน 13,620 บาท
- เป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกา หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็ จ บํานาญ
และเงินอืน
่ ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ที่ ชย0023.2/5369 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิม
่ เติม ฉบับที่ 43) พ.ศ.2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมเกษตร)
งบดําเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนผูป
้ ฏิบตั ริ าชการอันเป็ นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ
แก่พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรือ
่ ง ประกาศ ก.จ., ก.ท.,
และ ก.อบต. เรือ
่ ง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข
และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ
อันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี สําหรับพนักงานส่วนท้องถิน
่
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2558
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0809.3/
ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรือ
่ ง ซักซ้อมแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
หลักเกณฑ์ เงือ
่ นไข และวิธีการกําหนดประโยชน์ ตอบแทนอืน
่ เป็ นกรณี พเิ ศษ
อันมีลกั ษณะเป็ นเงินรางวัลประจําปี
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการเกษตร)
ค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
ให้แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง
- เป็ นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
พ.ศ.2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการเกษตร)

จํานวน

145,800 บาท

จํานวน

13,620 บาท

รวม
รวม
จํานวน

67,800 บาท
27,800 บาท
22,800 บาท

จํานวน

5,000 บาท
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
รายจ่ายเพือ
่ ให้ได้มาซึง่ บริการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินค่าจ้างเหมาบริการให้ผรู้ บ
ั จ้างทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ และข้อบัญญัตต
ิ า่ งๆ
ค่าซักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนี ยมต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน
หนังสือคูม
่ ือค่าติดตัง้ โทรศัพท์ ค่าติดตัง้ เครือ
่ งรับสัญญาณต่างๆค่าจ้างเหมา
บริการ ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอืน
่ ๆ ทีเ่ ข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ - เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523ลงวันที่
20 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ยในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี ในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณู ปโภคตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร)
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการหรืออบรมสัมมนาของพนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพ
่ กั ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ทีจ่ าํ เป็ นในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั อนุ ญาตหรืออนุ มตั ใิ ห้เดินทางไป
ราชการเพือ
่ ประชุม ฝึ กอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน
หรือไปติดต่อราชการ
- เป็ นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท
่ อ
้ งถิน
่ พ.ศ. 2555 ,(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2559 ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการเกษตร)
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าบํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สน
ิ
เพือ
่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1536
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 เรือ
่ ง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จา่ ย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณู ปโภค
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร)
ค่าวัสดุ
วัสดุการเกษตร
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและ
กําจัดศัตรูพืชและสัตว์ อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ ย วัสดุเพาะชํา
อุปกรณ์ ในการขยายพันธุ์พืช ใบมีด เชือก ผ้าใบ ผ้าพลาสติก
หน้ากากป้ องกันแก๊สพิษ สปริงเกลอร์ จอบหมุน จานพรวน
คราด เครือ
่ งดัดแมลง ฯลฯ
- เป็ นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/
ว 134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรือ
่ ง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่

รวม

30,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

จํานวน

10,000 บาท

รวม
จํานวน

10,000 บาท
10,000 บาท
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2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท 0808.2/
ว1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรือ
่ ง แนวทางการพิจารณา
สิง่ ของทีจ่ ดั เป็ นวัสดุและครุภณ
ั ฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร)
งบลงทุน
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ครุภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน
(1) ตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานจํานวน 1 หลัง
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อตูเ้ หล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน
จํานวน 1 หลังๆละ 5,500 บาท คุณลักษณะดังนี้ มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชัน
้
ปรับระดับ 3 ชิน
้ คุณสมบัตต
ิ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(บัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ สํานักงบประมาณ มกราคม 2561)
(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 61 ข้อ 2)ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร)
(2) เก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 1 ตัว
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทาํ งาน จํานวน 1 ตัวๆละ2,500 บาท
คุณลักษณะ เก้าอี้บุนวม มีพนักผิงหลัง ล้อเลือ
่ นปรับระดับได้มีทพ
ี่ กั แขนทัง้
สองข้าง
- จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564
เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 61 ข้อ 3)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร)
งานอนุ รกั ษ์ แหล่งนํ้าและป่ าไม้
งบดําเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกีย่ วเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการทีไ่ ม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืน
่ ๆ
โครงการกําจัดวัชพืชในแหล่งนํ้าและปรับภูมท
ิ ศั น์ แหล่งนํ้า
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการกําจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมท
ิ ศั น์ แหล่งนํ้า
ในเขตตําบลบ้านกอก และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับรายจ่ายประเภทนี้
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงานการจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง
ฉบับที่ 4 หน้า 33 ข้อ 2)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร)
โครงการตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั ภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการดูแลป่ าต้นไม้และสิง่ แวดล้อม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยในการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝกดูแลรักษาป่ า
ดูแลรักษาต้นไม้ กิจกรรมรักนํ้า รักป่ า รักษาแผ่นดิน และรักษา
สิง่ แวดล้อม ดูแลรักษาแหล่งนํ้า เช่น ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้ พันธุ์หญ้าแฝก
ค่าแรงงานปลูกและดูแลรักษา ค่าอาหาร ค่าเครือ
่ งดืม
่ ฯ และค่าใช้จา่ ยอืน
่ ที่
เกีย่ วข้องกับรายจ่ายประเภทนี้
- เป็ นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542

รวม
รวม

8,000 บาท
8,000 บาท

จํานวน

5,500 บาท

จํานวน

2,500 บาท

รวม
รวม
รวม

835,000 บาท
60,000 บาท
60,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

40,000 บาท
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3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม
เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 33 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (กองส่งเสริมการเกษตร)
งบลงทุน
ค่าทีด
่ น
ิ และสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณู ปโภค
1. โครงการขุดลอกห้วยกอก ระหว่างหลังฝาย -สามแยกห้วยเสียว ม.1
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าขุดลอกห้วยกอก ระหว่างหลังฝาย -สามแยกห้วยเสียว
ม.1 กว้าง 15 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลีย่ 2 เมตรหรือมีปริมาณ
ดินขุด 3,000 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542(แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564
เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 8 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร)
2. โครงการก่อสร้างฝายนํ้าล้นลําห้วยผา ม.9 จุดที่ 1
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าก่อสร้างฝายนํ้าล้นลําห้วยผา ม.9 จุดที่ 1
บริเวณ นานายริม คํากลาง ติดบ้านโนนทรายทอง ขนาด
สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 12 เมตร
(ตามแบบ มข.2527) (ตามแบบ อบต.บ้านกอก กําหนด)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตส
ิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิม
่ เติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัตก
ิ าํ หนดแผนและขัน
้ ตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ. 2542 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4
หน้า 16 ข้อ 16) ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (กองส่งเสริมการเกษตร)

รวม
รวม

775,000 บาท
775,000 บาท

จํานวน

100,000 บาท

จํานวน

675,000 บาท

แผนงานงบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
กรณี นายจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีอ
่ งค์การบริหาร
ส่วนตําบลจะต้องจ่าย ดังนี้
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง เป็ นเงิน 146,220 บาท
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้
2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของบุคลากรทางการศึกษา
(ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก) เป็ นเงิน 23,280 บาท ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตป
ิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 2) หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต. ด่วนทีส
่ ุด ที่ มท0809.5/ว9ลงวันที่ 22 มกราคม 2557
เรือ
่ ง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง (สํานักงานปลัด)

รวม
รวม
รวม
จํานวน

14,890,200
14,890,200
14,890,200
169,500

บาท
บาท
บาท
บาท
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เบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอายุ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับสนับสนุ นการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผูส
้ ูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูส
้ ูงอายุ)
- ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส
้ ูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2552 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท 0810.6/ว2076
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรือ
่ ง การซักซ้อมแนวทางการตัง้ งบประมาณ
รายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุ นทั่วไป เงินอุดหนุ น
สําหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผพ
ู้ ก
ิ ารและทุพลภาพ
โครงการสนับสนุ นการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผด
ู้ อ
้ ยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผส
ู้ ูงอายุ (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลงฉบับที่ 4 หน้า 26 ข้อ 1)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)

จํานวน

11,094,000 บาท

เบี้ยยังชีพคนพิการ
- เพือ
่ จ่ายเป็ นค่าใช้จา่ ยสําหรับสนับสนุ นสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผพ
ู้ ก
ิ าร
หรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)
- เป็ นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2553 และทีแ
่ ก้ไขเพิม
่ เติม
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท 0810.6/ว2076ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2561 เรือ
่ ง การซักซ้อมแนวทางการตัง้ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุ นทั่วไป เงินอุดหนุ นสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผพ
ู้ ก
ิ ารและทุพลภาพ โครงการ
สนับสนุ นการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผด
ู้ อ
้ ยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผส
ู้ ูงอายุ (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 27 ข้อ 3)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)

จํานวน

2,784,000 บาท

เบี้ยยังชีพผูป
้ ่ วยเอดส์
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินช่วยเหลือส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
ผูป
้ ่ วยเอดส์ - เป็ นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือ
่ การยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2548
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน
่ ที่ มท 0810.6/ว2076ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2561 เรือ
่ ง การซักซ้อมแนวทางการตัง้ งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุดหนุ นทั่วไป เงินอุดหนุ นสําหรับ
โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผพ
ู้ ก
ิ ารและทุพลภาพ โครงการ
สนับสนุ นการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผด
ู้ อ
้ ยโอกาสทางสังคม และ
โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผส
ู้ ูงอายุ (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561 -2564 เพิม
่ เติม เปลีย่ นแปลงฉบับที่ 4 หน้า 26 ข้อ 2)
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)

จํานวน

12,000 บาท

สํารองจ่าย
- เพือ
่ สํารองจ่าย เป็ นรายจ่ายทีต
่ ง้ ั ไว้เพือ
่ ใช้จา่ ยกรณี ฉุกเฉิ น
ทีม
่ ีสาธารณภัย หรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เป็ นส่วนรวม - เป็ นไปตามพระราชบัญญัตแ
ิ ละหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตป
ิ ้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน
2559 เรือ
่ งซักซ้อมแนวทางการใช้จา่ ยงบประมาณเพือ
่ ช่วยเหลือประชาชน
กรณี เกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยเพือ
่ ช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีข
่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2560 (แผนพัฒนา
ท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564 หน้า 127ข้อ 8 ,หน้า 128 ข้อ 3 )
ตัง้ จ่ายจากเงินอุดหนุ นทั่วไป (สํานักงานปลัด)

จํานวน

500,000 บาท
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิน
่
หรือพื้นทีต
่ าํ บลบ้านกอก โดยสมทบเงินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40
ของปี นัน
้ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2557 และ พ.ศ.2559 (อบต.ขนาดกลาง)
- เป็ นไปตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ เรือ
่ ง หลักเกณฑ์การสนับสนุ นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในการให้บริการสาธารณะ
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ
่ งการกําหนด
หลักเกณฑ์เพือ
่ สนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
่ ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิน
่ หรือพื้นที่
พ.ศ.2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุ นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2559 (แผนพัฒนาท้องถิน
่ สีป
่ ี 2561-2564
หน้า 128 ข้อ1) ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)
เงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ (กบท.)
- เพือ
่ จ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญของข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ (ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัตบ
ิ าํ เหน็ จบํานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2500 โดยตัง้ จ่ายในอัตราร้อยละ 1
ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําปี (ยกเว้น พันธบัตร
เงินกู้ เงินทีม
่ ีผอ
ู้ ุทศ
ิ ให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุ น)
- เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัตบ
ิ าํ เหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ พ.ศ.2546
3) หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน
่
ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม2559
เรือ
่ งซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็ จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน
่ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2560 และหนังสือด่วนมาก
ที่ มท0808.5/ว29 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
ตัง้ จ่ายจากเงินรายได้ (สํานักงานปลัด)

จํานวน

140,000 บาท

จํานวน

190,700 บาท

