หน้า : 1/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:18

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลโนนผึ้ง
อาเภอ วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 45,798,229 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป

รวม

9,313,760

บาท

งบบุคลากร

รวม

6,960,360

บาท

รวม

2,743,920

บาท

จานวน

514,080

บาท

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือนนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 514,080 บาท รายละเอียด ดังนี้
1.1 เงินเดือนนายก อบต. จานวน 12 เดือนๆ ละ 20,400 บาท เป็น
เงิน 244,800 บาท
1.2 เงินเดือนรองนายก อบต.จานวน 12 เดือนๆ ละ 11,220
บาท จานวน 2 คน เป็นเงิน 269,280 บาท
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจาตาแหน่งนายก/รองนายก องค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,120 บาท รายละเอียด
ดังนี้
2.1 ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 12 เดือนๆ ละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
2.2 ค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 12 เดือนๆ ละ 880 บาท จานวน 2 คน เป็น
เงิน 21,120 บาท
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา

จานวน

42,120

บาท
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,120 บาท รายละเอียด ดังนี้
3.1 ค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต.จานวน 12 เดือนๆ ละ 1,750
บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
3.2 ค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต.จานวน 12 เดือน ๆ ละ880
บาท จานวน 2 คน เป็นเงิน 21,120 บาท

จานวน

42,120

บาท

86,400

บาท

เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
จานวน
ตาบล
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเลขานุการ/องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
12 เดือนๆ ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภา รองประธาน
สภา สมาชิกสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโนน
ผึ้ง รายละเอียดดังนี้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของประธานสภาจานวน 12 เดือน ๆ
ละ 11,220 บาท เป็นเงิน 134,640 บาท
2. ค่าตอบแทนรายเดือนของรองประธานสภา จานวน 12 เดือน ๆ
ละ 9,180 บาท เป็นเงิน 110,160 บาท
3. ค่าตอบแทนรายเดือนของสมาชิกสภา จานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,200
บาท จานวน 20 คน เป็นเงิน 1,728,000 บาท
4. ค่าตอบแทนรายเดือนของเลขานุการสภา จานวน 12 เดือน ๆ
ละ 7,200 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2
) พ.ศ.2557
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท 0809.7/ว
2084 ลงวันที่ 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ
. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา
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เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

รวม

4,216,440

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล 8 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 2,842,680 บาท รายละเอียดดังนี้
1.1 ตาแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เดือน ละ 40,560
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 486,720 บาท
1.2 ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เดือนละ 26,980
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 323,760 บาท
1.3 ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด เดือนละ 31,340 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 376,080 บาท
1.4. ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เดือนละ 21,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 258,000 บาท
1.5 ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ เดือนละ 27,480
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 329,760 บาท
1.6 ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เดือนละ 29,610 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 355,320 บาท
1.7 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน เดือนละ 29,810
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 357,720 บาท
1.8 ตาแหน่ง นิติกร เดือนละ 29,610 บาท จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 355,320 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2,842,680

บาท

หน้า : 6/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:18

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าสู้รบของพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน จานวน 12 เดือนๆ ละ 860 บาท เป็น
เงิน 10,320 บาท

จานวน

10,320

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล 3
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 168,000 บาท รายละเอียดดังนี้
3.1 ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 เดือนๆ
ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
3.2 ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 12 เดือนๆ
ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
3.3 ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด จานวน 12 เดือนๆ ละ 3,500 บาท
เป็นเงิน 42,000 บาท

จานวน

168,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:18

หน้า : 7/81

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
4.1ผู้ช่วยบุคลากร เดือนละ เดือนละ 19,070 บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 228,840 บาท
4.2 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ เดือนละ 19,070 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 228,840 บาท
4.3ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เดือนละ 12,480 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 149,760 บาท
4.4 พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท
4.5พนักงานขับเครื่องจักรกล ฯ เดือนละ 9,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท
4.6 พนักงานขับรถยนต์ เดือนละ 9,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท
4.7นักการภารโรง เดือนละ 9,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 108,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)

1,039,440

บาท

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 6 อัตรา ราย
ละเอียด ดังนี้
5.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 12 เดือน ๆ ละ 2,000
บาท เป็นเงิน 24,000 บาท
5.2 พนักงานขับรถยนต์ จานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท
ป็นเงิน 12,000 บาท
5.3 พนักงานขับเครื่องจักรกล ฯ จานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,000
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
5.4 พนักงานขับรถยนต์ จานวน 12 เดือน เดือนๆ ละ 1,000
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
5.5 นักการภารโรง จานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,000 บาท เป็น
เงิน 12,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท
0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท
. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)

72,000

บาท

หน้า : 8/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:18

เงินอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษ ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน 12 เดือน ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 84,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

จานวน

84,000

บาท

รวม

2,293,400

บาท

รวม
จานวน

310,000

บาท
20,000 บาท

หน้า : 9/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:18

ค่าเช่าบ้าน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิได้รับตาม
ระเบียบ จานวน 6 ตาแหน่ง รายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
2. ตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
3. ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด เดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
4. ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ เดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000บาท
5. ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เดือนละ 3,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
6. ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เดือนละ 3,000
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท

จานวน

240,000

บาท

เงินช่วยเหลือบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนตาบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

50,000

บาท

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ เบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
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ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

1,158,400

บาท

จานวน

213,400

บาท

จานวน

60,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าผงซัก
ฟอก ค่ากาจัดสิ่งปฏิกูล ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการค่าลงทะเบียนต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าย้าย
เครื่องปรับอากาศ ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ ตั้งไว้ 80,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 1 หน้า 98)
2. จ้างเหมายาม จานวน 1 คน เป็นเงิน 98,400 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 1 หน้า 88)
3. ค่าต่ออายุเว็บไซต์ และปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.โนนผึ้ง ตั้งไว้ 15,000
บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 4 หน้า 99)
4. ค่าธรรมเนียมในการระวางที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใน อบต.โนน
ผึ้ง
ตั้งไว้ 20,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 3 หน้า 99)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ และการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 1 หน้า 98)
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
1. ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
ตั้งไว้ 35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
หรือ คณะกรรมการหรือ คณะอนุกรรมการ
3. ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี และอื่นๆ
ตั้งไว้ 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในงานราชพิธี และอื่น ๆ ฯลฯ
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 6 หน้า 99)
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
1. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเลือกตั้ง

จานวน

350,000

บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
จานวน
อาณาจักร
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง อปพร. เช่น ค่า
พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักค่าลงทะเบียน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 10 หน้า 100)

70,000

บาท

3. โครงการจัดทาวารสาร อบต. และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครอง ส่วนท้อง
ถิ่น ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกาหนดหรือสนับสนุนการเลือก
ตั้ง ฯลฯ และกรณีอื่น ๆ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 9
หน้า 100)

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทาวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 11 หน้า 100)

จานวน
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4. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนะศึกษาดูงาน

จานวน

300,000

บาท

จานวน

5,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนะ
ศึกษาดูงานของพนักงาน ลูกจ้าง และคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลบุคลากรทางการศึกษา ผู้นาชุมชน ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 12 หน้า 10 )
5. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตาบลโนนผึ้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงาน
ส่วนตาบลโนนผึ้ง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี พ.ศ. 2546
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 13 หน้า 101 )
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่า
ซ่อมแซมรถขยะฯลฯ
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบ และการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปแบบและการ
จาแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การ ปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา ค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอย
และค่าสาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 16 หน้า 101)

150,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด น้ายาลบคา
ผิด คลิปหนีบกระดาษ กาว ตรายาง ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก การซื้อหรือ
การจ้างของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ

545,000

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 17 หน้า 101)

รวม
จานวน

บาท

บาท
50,000 บาท

หน้า : 14/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:18

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทาง
ไฟ ไมโคโฟน สายอากาศหรือเสาอากาศ ลาโพง หัวแร้ง ฯลฯ

จานวน

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 18 หน้า 102)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ายาทาความสะอาด น้ายาเช็ดกระจก ไม้
กวาด แก้วน้า มีด วัสดุอุปกรณ์ในการ จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอื่น ช้อน
ส้อม ผ้าปูโต๊ะ ที่นอน หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 19 หน้า 102)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัว
เทียน ฟิล์มกรองแสง แม่แรง กุญแจเลื่อน กระจกโค้งมน สัญญาณ ไฟกระ
พริบ กรวยจราจร ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 20 หน้า 102)

5,000

บาท

30,000

บาท

50,000

บาท

หน้า : 15/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:18

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเบนซิน ดีเซล น้ามันก๊าด แก๊สหุงต้ม จารบี
น้ามันเครื่อง ฯลฯ และใช้ในกิจการและงานของ อบต.
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 21 หน้า 102)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปรเตอร์ พู่กันและสี อุปกรณ์ ใน
การเขียน ขาตั้งกล้อง ภาพถ่ายดาวเทียม เมมโมรี่การ์ด เลนส์ซูมป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 23 หน้า 102)
วัสดุเครื่องแต่งกาย
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้า รองเท้า เข็ด
ขัด ผ้าผูกคอ สาหรับ อปพร. คนงานจัดเก็บขยะ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 24 หน้า 102)

จานวน

330,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

หน้า : 16/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:18

วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ ค่าแผ่น
ดิสก์ เม้าส์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง CD-Rom Hard Disk เครื่อง
อ่านข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

จานวน

30,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

280,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสานักงาน ที่สาธารณะ ฯลฯ

จานวน

200,000

บาท

ค่าบริการโทรศัพท์
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สานักงานภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ระหว่างประเทศ และ ค่าอินเตอร์ตาบล ฯลฯ

จานวน

15,000

บาท

ค่าบริการไปรษณีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อ ดวงตรา
ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ

จานวน

20,000

บาท

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (ค่าเช่าพื้นที่อินเตอร์เน็ต) ค่า
เคเบิ้ล ค่าเช่าช่องสัญญาณ ดาวเทียม ฯลฯ

45,000

บาท

- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 25 หน้า 103)
วัสดุอื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ที่จาเป็นในหน้าที่ อบต.เช่น กรวยกั้น
ถนน เสื้อสะท้อนแสง กระบอง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 31 หน้า 104)
ค่าสาธารณูปโภค

หน้า : 17/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:18

งบเงินอุดหนุน

รวม

60,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

60,000

บาท

จานวน

60,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวารินชาราบ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีปีใหม่ประจาปี 2562 อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 1 หน้า 117)
2. อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนการจัด
งานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุุบลราชธานี ประจาปี 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 2 หน้า 117)
3. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวารินชาราบ จานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี,งานประเพณี
ทางศาสนา และวัฒนธรรม อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 3 หน้า 118)
4. อุดหนุนเทศบาลตาบลเมืองศรีไค
จานวน 30,000
บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอาเภอวารินชา
ราบการซื้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับที่ 1
หน้า 76)
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

หน้า : 18/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

รวม

458,520

บาท

รวม

458,520

บาท

รวม

458,520

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล 1 อัตรา ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เดือนละ 20,120
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 241,440 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และ
หนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

241,440

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เดือนละ 18,090
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 217,080 บาท

217,080

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

จานวน
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งานบริหารงานคลัง

รวม

3,003,160

บาท

รวม

2,576,160

บาท

รวม

2,576,160

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล 6 อัตรา จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 1,865,160 บาท รายละเอียดดังนี้
- ผู้อานวยการกองคลัง อัตราเงินเดือน ๆ ละ 32,800 บาท จานวน 12
เดือนเป็นเงิน 393,600 บาท
- นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน ๆ ละ 29,680
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 356,160 บาท
- นักวิชาการพัสดุ อัตราเงินเดือน ๆ ละ 29,610 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 355,320 บาท
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน ๆ ละ 18,810 บาท
จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 225,720 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราเงินเดือน ๆละ 22,040
บาท จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 264,480 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน ๆ ละ 22,490 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 269,880 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

1,865,160

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท

หน้า : 20/81

42,000

บาท

609,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 4 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
- ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ 16,960
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 203,520 บาท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ อัตราเดือนละ 12,190 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 146,280 บาท
-. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ อัตราเดือนละ 12,060 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 144,720 บาท
- คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ) อัตราเดือนละ 9,540
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 114,480 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)

หน้า : 21/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 3 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เดือนละ 2,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 24,000 บาท
-. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เดือนละ 2,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 24,000 บาท
- คนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานธุรการ) เดือนละ 1,000 บาท จานวน 12
เดือนเป็นเงิน 12,000 บาท

จานวน

60,000

รวม
รวม

427,000

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น เพื่อเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

70,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติ และหนังสื่อสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ
. 2560
2) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลงวันที่ 19
กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะ
กรรมการ
3) หนังสือกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1966 ลงวันที่ 26 กันยายน พ
.ศ.2560 เรื่อง แจ้งหลักการเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2557 เรื่อง การดาเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกาหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจาปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

บาท
260,000 บาท
บาท
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานและลูกจ้างที่
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิได้รับ ตามระเบียบ 4
อัตรา ดังนี้
- ผู้อานวยการกองคลัง อัตราเดือนละ 3,500 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราเดือนละ 3,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อัตราเดือนละ 3,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 36,000 บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเดือนละ 3,000 บาท จานวน 12
เดือน
เป็นเงิน 36,000 บาท

150,000

บาท

20,000

บาท

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
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ค่าใช้สอย

รวม

97,000

บาท

จานวน

17,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

60,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาค่าลงทะเบียน
ต่าง ๆ
1. ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆเช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ
ค่าย้ายเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
จานวน 15,000 บาท
2. ค่าประกันภัยรถจักรยานยนต์ จานวน 2,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ ที่จาเป็นในการเดินทางไปราชการ ของ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึก
อบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่า
ซ่อมแซมรถขยะฯลฯ

หน้า : 24/81

20,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
ค่าวัสดุ
รวม
วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา สิ่งพิมพ์ ที่ได้จากการซื้อหรือ
การจ้าง ของใช้ ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 27 หน้า 101)

บาท
30,000 บาท
70,000

หน้า : 25/81
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี อุปกรณ์ในการ
เขียนป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 23 หน้า 102)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ ค่าแผ่น
ดิสก์ เม้าส์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง CD-Rom Hard Disk เครื่อง
อ่านข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 23 หน้า 102)

จานวน

10,000

บาท

30,000

บาท

หน้า : 26/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
เงินเดือนพนักงาน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล 1 อัตรา ตาแหน่ง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญการ เดือนละ 29,680
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 356,160 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

รวม

568,160

บาท

รวม

356,160

บาท

รวม

356,160

บาท

จานวน

356,160

บาท

หน้า : 27/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

งบดาเนินงาน

รวม

212,000

บาท

รวม

162,000

บาท

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน
หรือค่าใช่จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนหรือค่าป่วยการให้กับผู้
ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตาบลโนนผึ้ง
อื่นๆ จานวน 120,000 บาท ที่ดาเนินการ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่
26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550

120,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตาบลตามสิทธิที่จะได้รับ
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

42,000

บาท

ค่าตอบแทน

หน้า : 28/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลต่างๆ เช่น ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
4) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ
. 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสา
สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ
. 2560
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 7271 ลงวันที่
26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่า
ใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ.2550
(เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมครั้ง 3 หน้า 44
ลาดับที่ 14)

รวม

50,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

หน้า : 29/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

รวม

80,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

50,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

50,000

บาท

50,000

บาท

30,000

บาท

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
จานวน
ทัศนศึกษาดูงานด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร
กลางวันค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเลือน พ.ศ. 2553
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้ง งบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564
) หน้า 84 ลาดับที่ 1)
งบเงินอุดหนุน
รวม
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
พื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
อุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ 2562
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลง
วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564) หน้า 114 ลาดับที่ 2)
แผนงานการศึกษา
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

รวม

4,626,492

บาท

รวม

3,294,492

บาท

รวม

3,294,492

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล 3 อัตราและข้าราชการครู 5
อัตรา จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,518,560 บาทราย ละเอียดดังนี้
- ตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม จานวน 12 เดือน เดือนละ 29,110 บาท เป็นเงิน 349,320
บาท
- ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาเดือนละ 28,560 บาทจานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 342,720 บาท
- ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 12 เดือนๆละ 28,430 บาท
เป็นเงิน 341,160 บาท
- ตาแหน่งครู 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เดือนๆละ 25,240 บาท
เป็นเงิน 302,880 บาท
- ตาแหน่งครู 1 อัตรา จานวน 12 เดือนๆ ละ 24,290 บาท
เป็นเงิน 291,480 บาท
- ตาแหน่งครู 3 อัตรา จานวน 12 เดือนๆ ละ 24,750 บาท
เป็นเงิน 891,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2,518,560

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของนักบริหารงานการศึกษาจานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จานวน 4 อัตรา
1.ตาแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เดือนละ 19,250 จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 231,000 บาท
2.ตาแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา จานวน 9,400 จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 112,800 บาท
3.ตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 2 อัตรา จานวน 9,000 จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 216,000 บาท

559,800

บาท

12,000

บาท

1) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
เดือนละ 1,000 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 12,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
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เงินอื่นๆ
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเพิ่มสาหรับครูผู้ช่วย 1 อัตรา เดือนละ 9,511
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 114,132 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเพิ่มสาหรับครูผู้ช่วย 2 อัตรา เดือนละ 2,000
บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 48,000 บาท

จานวน

162,132

รวม
รวม

1,332,000

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานและลูกจ้างที่
มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

20,000

บาท

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบล 1 อัตรา จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 42,000 บาท ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ เดือนละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

42,000

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
1.เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล
จานวน 40,000 บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรสาหรับครู จานวน 30,000
บาท ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

70,000

บาท

งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน

บาท

บาท
132,000 บาท

หน้า : 33/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม

820,000

บาท

จานวน

690,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมา ค่าลงทะเบียนฯ
ลฯ
1. เพื่อจ่ายเป็นค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ฯลฯ
จานวน 10,000 บาท
2. จ้างเหมาคนงานทั่วไป ทาความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ปลูก
ต้นไม้ซ่อมแซมอาคารสถานที่และอื่น ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 4
ศูนย์ จานวน 350,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 1 หน้า 64)
3. จ้างเหมาคนงานทั่วไป (ยามรักษาความปลอดภัย) รักษาความ
ปลอดภัยสถานที่และอื่น ๆ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจานวน 4
ศูนย์ จานวน 330,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2 ลาดับที่ 3 ลาดับที่ 4 หน้า 28)
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงานพิธีทางศาสนา ประเพณีท้อง
ถิ่น จานวน 10,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 5 หน้า 65)

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

หน้า : 34/81

80,000

บาท

40,000

บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักรคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง เช่นค่า
พาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักค่าลงทะเบียนฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 7 หน้า 65)
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

หน้า : 35/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

ค่าวัสดุ

รวม

165,000

บาท

วัสดุสานักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานักงาน ได้แก่ กระดาษ หมึกดินสอ
ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด น้ายาลบคาผิด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการ
จ้างของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

40,000

บาท

5,000

บาท

40,000

บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 9 หน้า 66)
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า
สายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทางไฟไมโคโฟน
สายอากาศหรือเสาอากาศ ลาโพง หัวแร้ง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 10 หน้า 66)
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ายาทาความสะอาดน้ายาเช็ดกระจกไม้กวาดวัสดุ
อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลอื่น ช้อนส้อม ผ้าปูโต๊ะที่นอน หม้อ
หุงข้าวไฟฟ้า ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 11 หน้า 66)

หน้า : 36/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปรเตอร์พู่กันและสี อุปกรณ์ในการ
เขียน ขาตั้งกล้อง ภาพถ่ายดาวเทียม เมมโมรี่การ์ด เลนส์ซูมป้าย
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

40,000

บาท

จานวน

40,000

บาท

รวม

215,000

บาท

ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ จานวน 4
ศูนย์ ของ อบต.โนนผึ้ง

จานวน

200,000

บาท

ค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
เพื่อจ่ายเป็นค่าน้าประปาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯจานวน 4 ศูนย์
ของ อบต.โนนผึ้ง

จานวน

15,000

บาท

รวม

3,435,289

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

2,213,289

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

1,284,680

บาท

40,000

บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 12 หน้า 66)
วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ค่าแผ่น
ดิสก์ เม้าส์ สายเคเบิลกระดาษ ต่อเนื่องCD-Rom Hard Disk เครื่อง
อ่านข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 13 หน้า 66)
ค่าสาธารณูปโภค

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
5. โครงการอบรมและทัศนศึกษาของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและบุคลากรทางการศึกษาเช่นค่าวิทยากรค่าอาหารว่างค่าอาหารกลาง
วัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
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จานวน

1,244,680

ค่าวัสดุ
ค่าอาหารเสริม (นม)
1.ค่าอาหารเสริม (นม) สาหรับโรงเรียน สพฐ.จานวน 2
โรงเรียน จานวน 303 คน ๆ ละ7.37 บาท จานวน 260 วัน เป็น
เงิน 580,609 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านจั่น ระดับชั้น
อนุบาล – ป.6 จานวน 168 คน เป็นเงิน 321,921.60 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนบ้านบก (มั่นสามัคคี
พิทยาคาร) ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 จานวน 135 คน เป็นเงิน 258,687
บาท
2.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต
.โนนผึ้ง จานวน 4 ศูนย์ จานวน 179 คน ๆ ละ 7.37 บาท จานวน 260
วัน เป็นเงิน 343,000 บาท รายละเอียดดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้ง
จานวน 41 คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
จานวน 47 คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหรียญทอง จานวน 50 คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น
จานวน 41 คน

รวม
จานวน

928,609

วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่างๆสี ตะปู กระเบื้อง ทราย อิฐ หรือซีเมนต์
บล็อก สังกะสีค้อน คีม เหล็ก ท่อน้า อ่างล้างหน้า ฯลฯ

จานวน

5,000

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

บาท

1.เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.โนนผึ้ง ทั้งหมด 4 ศูนย์ จานวน 179 คน ๆ ละ 20
บาท จานวน 245 วัน เป็นเงิน 877,100 บาท รายละเอียดดังนี้
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผึ้ง
จานวน 41 คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
จานวน 47 คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหรียญทอง จานวน 50 คน
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจั่น
จานวน 41 คน
2. ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (179 คน)คน
ละ 1,700 บาท เป็นเงิน 304,300 บาท
3.เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.โนนผึ้ง ทั้งหมด 4 ศูนย์ จานวน 56 คน ๆละ 200 บาท เป็น
เงิน 11,200 บาท
4.เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.โนนผึ้ง ทั้งหมด 4 ศูนย์ จานวน 56 คน ๆละ 200 บาท เป็น
เงิน 11,200 บาท
5.เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสาหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.โนนผึ้ง ทั้งหมด 4 ศูนย์ จานวน 56 คน ๆละ 300
บาท เป็นเงิน 16,800 บาท
6.เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสาหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.โนนผึ้ง ทั้งหมด 4 ศูนย์ จานวน 56 คน ๆ
ละ 430 บาท เป็นเงิน 24,080 บาท

บาท
923,609 บาท

บาท
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งบเงินอุดหนุน

รวม

1,222,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

1,222,000

บาท

จานวน

1,212,000

บาท

2. อุดหนุนโรงเรียนบ้านจั่น

จานวน

5,000

บาท

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3. อุดหนุนโรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)

จานวน

5,000

บาท

รวม

646,920

บาท

รวม

226,920

บาท

รวม

226,920

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้
- ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 18,910 บาท จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 226,920 บาท
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
2) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)

226,920

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง 2 โรงเรียน
เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้ง 2
โรงเรียน จานวน 303 คนๆละ 20 บาท จานวน 200 วัน เป็น
เงิน 1,212,000 บาท รายละเอียดดังนี้
-โรงเรียนบ้านจั่น จานวน 168 คน
-โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) จานวน 135 คน

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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งบดาเนินงาน

รวม

200,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

50,000

บาท

150,000

บาท

220,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
จานวน
ยั่งยืน
เพื่อจ่ายเป็นการใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เช่นค่าตอบแทน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า
อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 หน้า 37
ลาดับที่ 3)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆเช่นไข้เลือดออก/พิษ
จานวน
สุนัขบ้า
เพื่อจ่ายเป็นการใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคระ
บาด
ต่างๆเช่นไข้เลือดออก/พิษสุนัขบ้า เช่น ค่าตอบแทน ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
4)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5/ว0120 ลงวัน
ที่ 12 มกราคม 2560
5)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.5
/ว1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 1 หน้า 73 )
งบเงินอุดหนุน
รวม
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เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนเอกชน
อุดหนุนโครงการตามพระราชดาริด้านสาธารณสุข
1.อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ ม.1
จานวน 8,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับที่ 1
หน้าที่ 65)
2.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ม.1 จานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับที่ 2
หน้าที่ 65)
3.อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา ยาเสพ
ติด To be Number one ม.1 จานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับที่ 3
หน้าที่ 66)
4.อุดหนุนโครงการรู้ทันโรคหน้าร้อน ม.2 จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับที่ 4
หน้าที่ 66)
5.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.2 จานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับที่ 5
หน้าที่ 66)
6.อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be Number one ม.2 จานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับที่ 6
หน้าที่ 67)
7.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ม.3 จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 7 หน้าที่ 67)
8.อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ ม.3
จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับที่ 8
หน้าที่ 67)
9.อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be Number one ม.3 จานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับที่ 9
หน้าที่ 68)
10.อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ ม.4
จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 10 หน้าที่ 68)
11.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ม.4 จานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 11 หน้าที่ 68)
12.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ม.4 จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 12 หน้าที่ 69)
13.อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในศูนย์สาธารสุขมูลฐาน (ศสม
ช) ม.5 จานวน 6,600 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 13 หน้าที่ 69)

รวม

220,000

บาท

จานวน

220,000

บาท
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14.อุดหนุนโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก ม.5
จานวน 4,400 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 14 หน้าที่ 69)
15.อุดหนุนโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน “เพิ่ม
ไอโอดีน เพิ่มไอคิว” ม.5 จานวน 9,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 15 หน้าที่ 70)
16.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ม.6 จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 16 หน้าที่ 70)
17.อุดหนุนโครงการรู้ทันโรคหน้าร้อน ม.6 จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 17 หน้าที่ 70)
18.อุดหนุนโครงการต้านภัยยาเสพติด To be Number one ม.6
จานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 18 หน้าที่ 71)
19.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ม.7จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 19 หน้าที่ 71)
20.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นม ม.7 จานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 20 หน้าที่ 71)
21.อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ ม.7
จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 21 หน้าที่ 72)
22.อุดหนุนโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก ม.8
จานวน 7,200 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 22 หน้าที่ 72)
23.อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน (ศสมช) ม.8 จานวน 3,800 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 23 หน้าที่ 72)
24.อุดหนุนโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน "เพิ่ม
ไอโอดีน เพิ่มไอคิว" ม.8 จานวน 9,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 24 หน้าที่ 73)
25.อุดหนุนโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้า
นมม.9 จานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 25 หน้าที่ 73)
26.อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ม.9
จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 26 หน้าที่ 73)
27.อุดหนุนโครงการฝึกอบรมหมอหมู่บ้าน ม.9 จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 27 หน้าที่ 74) 28.อุดหนุนโครงการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนในชุมชน "เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว ม.10 จานวน 9,000 บาท
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(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 28 หน้าที่ 74)
29.อุดหนุนโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในศูนย์สาธารณสุข
มูลฐาน (ศสมช)ม.10 จานวน 3,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 29 หน้าที่ 74)
30.อุดหนุนโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก ม
.10จานวน 8,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 30 หน้าที่75)
31.อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be Number one ม.11 จานวน 6,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 31 หน้าที่ 75)
32.อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในราชประสงค์ ม.11
จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 32 หน้าที่ 75)
33.อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระ
เทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ม.11 จานวน 7,000 บาท
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 33 หน้าที่ 76)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนของ องค์การบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23
พฤศจิกายน 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560 เรื่อง แนว ทางการดาเนินโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

รวม

1,029,840

บาท

รวม

909,840

บาท

รวม

909,840

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล 2 อัตรา จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 666,120 บาทรายละเอียดดังนี้
1.1 ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสวัสดิการและสังคม เดือน ๆ
ละ 27,480 บาท จานวน 12 เดือน เป็นเงิน 329,760 บาท
1.2 ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชานาญการ เดือน ๆ ละ 28,030 บาท
จานวน 12 เดือนเป็นเงิน 336,360 บาท

666,120

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของผู้อานวยการกองสวัสดิการและ
สังคม
จานวน 12 เดือน ๆ ละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2559

42,000

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง ตาแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนา
ชุมชน จานวน 12 เดือน ๆ ละ 16,810 บาท เป็นเงิน 201,720 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ
ดังนี้
1) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
งบดาเนินงาน
รวม

201,720

บาท

120,000

บาท

รวม

40,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานและ
ลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบ
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
2409 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของคณะผู้บริหารท้อง
ถิ่น พนักงานส่วนตาบล ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ

จานวน

30,000

บาท

รวม

50,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

30,000

บาท

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริการต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่า
ย้ายเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 1 หน้า 75 )

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง เช่น ค่า
พาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักค่าลงทะเบียน ฯลฯ
เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 4 หน้า 76)
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ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งาน ได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

10,000

บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 5 หน้า 76)
ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ บรรทัด น้ายาลบคา
ผิด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 6 หน้า 76)

รวม
จานวน

บาท
20,000 บาท
30,000
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วัสดุคอมพิวเตอร์
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ ค่าแผ่น
ดิสก์ เม้าส์ สายเคเบิล กระดาษต่อเนื่อง CD-Rom Hard Disk เครื่อง
อ่านข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 10 หน้า 77)
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการจัดสวัสดิการให้กับผู้ไร้ญาติ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ เช่นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าอาหารว่างค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

จานวน

10,000

บาท

รวม
รวม

10,000

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

บาท
10,000 บาท
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

รวม

1,805,486

บาท

รวม

1,071,540

บาท

รวม

1,071,540

บาท

เงินเดือนพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตาบล จานวน 3 อัตรา รายละเอียดดัง
นี้
(1) ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง จานวน 12 เดือน ๆ ละ 33,000
บาท เป็นเงิน 396,000 บาท
(2) ตาแหน่ง นายช่างโยธา จานวน 12 เดือน ๆ ละ 13,500 บาท
เป็นเงิน 162,000 บาท
(3) ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จานวน 12 เดือน ๆ ละ 14,570
บาท เป็นเงิน 174,840 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 11) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560
4) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
7) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
8) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
9) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงิน
เดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

732,840

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จานวน 1 อัตรา รายละเอียด
ดังนี้ ตาแหน่ง นายช่างโยธา จานวน 12 เดือน ๆ ละ 555 บาท เป็นเงิน
6,660 บาท
เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์การให้ข้า
ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงิน
เดือน ลงวันที่ 22 เมษายน 2547 และหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก
.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 28 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การ
กาหนดให้ข้าราชการการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับ
เงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับอัตราเงินประจาตาแหน่ง)
4) หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0023.2/ว 2590 ลงวันที่ 18
เมษายน 2559 เรื่อง การดาเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

6,660

บาท

เงินประจาตาแหน่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจาตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบล ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่างจานวน 12 เดือน ๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 42,000
บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่
แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2544
4) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจาส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ
. 2553 ประกาศลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้อง
ถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว
กับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2559
8) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธี
การจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 12
พฤษภาคม 2559

42,000

บาท
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง จานวน 2 อัตรา
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จานวน 12 เดือน ๆ ละ 12,170 บาท
เป็นเงิน 146,040 บาท
(2) ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) จานวน 12 เดือน ๆ ละ
9,000 บาทเป็นเงิน 108,000 บาท

จานวน

254,040

บาท

36,000

บาท

รวม

730,346

บาท

รวม

119,600

บาท

จานวน

10,000

บาท

เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
1)หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
2)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว จานวน 2 อัตรา
(1) ตาแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จานวน 12 เดือนๆละ2,000 บาทเป็น
เงิน 24,000 บาท
(2) ตาแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) จานวน 12 เดือน ๆ ละ
1,000 บาทเป็นเงิน 12,000 บาท
เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
1)หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
2)พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาของพนักงานและ
ลูกจ้าง
ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและมีสิทธิได้รับตามระเบียบ

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

หน้า : 51/81

ค่าเช่าบ้าน
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตาบลที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ
รายละเอียดดังนี้
(1)ตาแหน่ง ผู้อานวยการช่าง จานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท เป็น
เงิน 42,000 บาท
(2)ตาแหน่ง นายช่างโยธา จานวน 12 เดือน ๆ ละ 2,400 บาทเป็น
เงิน 28,800 บาท
(3)ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการจานวน 12 เดือนๆละ 2,400บาท เป็น
เงิน 28,800 บาท
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 12
ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

99,600

บาท

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตาบล ที่มีสิทธิ
ได้รับตามระเบียบ
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549

10,000

บาท
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ค่าใช้สอย

รวม

221,000

บาท

จานวน

50,000

บาท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จานวน

30,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร เข้าปกหนังสือ ค่าย้าย
เครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาเครื่องจักร ค่าออก
แบบ ค่าเขียนแบบ ค่ารับรองรูปแบบ รายการ ค่าทดสอบต่างๆ ฯลฯ
ตั้งไว้
50,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักรคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง เช่น ค่า
พาหนะ
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักค่าลงทะเบียน ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ
ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

หน้า : 53/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ค่า
ซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1752 ลงวัน
ที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2
/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค

141,000

ค่าวัสดุ
วัสดุสานักงาน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสานัก
งาน ได้แก่ กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด น้ายาลบคา
ผิด สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างของใช้ในการบรรจุหีบห่อ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

389,746

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 6 หน้า 46)

รวม
จานวน

บาท

บาท
30,000 บาท

หน้า : 54/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ ฟิวส์ เทปพันสาย
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า เบรกเกอร์ แผงบังคับทาง
ไฟ ไมโครโฟน สายอากาศหรือ เสาอากาศ ลาโพง หัวแร้ง เสารั้ว ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 7 หน้า 46)
วัสดุก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ต่าง ๆ สี ตะปู กระเบื้อง ทราย อิฐหรือซีเมนต์
บล็อก
สักกะสีค้อน คีมเหล็กเส้น ท่อน้า อ่างล้างหน้า เลื่อย สว่าน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

จานวน

150,000

บาท

จานวน

70,000

บาท

30,000

บาท

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 8 หน้า 46)
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอร์รี่ ยางนอก ยางใน น้ามันเบรก หัวเทียน
ฟิลม์กรองแสงแม่แรงกุญแจเลื่อน กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระ
พริบ กรวยจราจร ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 9 หน้า 46)

หน้า : 55/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ามันเบนซิน ดีเซล น้ามันก๊าด แก๊สหุงต้ม จารบี
น้ามันเครื่อง ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ

จานวน

(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 10 หน้า 46)
วัสดุการเกษตร
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ สปริงเกลอร์ สาย
ยาง
พันธุสัตว์พันธ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบ หรือพลาสติก จอบหมุน จานพรวน ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 11 หน้า 47)
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกระดาษเขียนโปรเตอร์ พู่กันและสี อุปกรณ์
ในการเขียน ขาตั้งกล้องภาพถ่ายดาวเทียม เมมโมรี่การ์ด เลนส์ซูม ป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 12 หน้า 47)

จานวน

36,000

บาท

5,000

บาท

28,746

บาท

หน้า : 56/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตลับผงหมึกสาหรับเครื่องพิมพ์ ค่าแผ่นดิสก์ เม้าส์
สายเคเบิลกระดาษต่อเนื่อง CD-Rom Hard Disk + เครื่องอ่าน
ข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 13 หน้า 47)
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์สารวจ
ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต Slump Test
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของ
คอนกรีต Slump Test จานวน 1 ชุด คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต (Slump Cone) รูปกรวยหัวตัด
ทาด้วย สแตนเลส มีเส้นผ่าศูนย์กลางในที่ฐาน 8 นิ้ว และ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในบนยอด 4 นิ้ว ความสูง 12 นิ้ว จานวน 1 อัน
- เหล็กกระทุ้ง (Tamping Rod ) จานวน 1 อัน
- ถาดรอง (Tray) ขนาด 24x24 นิ้ว ทาจากเหล็กแผ่น จานวน 1 อัน
- ที่ตัก (Scoop) ใช้ตักคอนกรีตใส่ลงในแบบ จานวน 1 อัน
- แปรงทองเหลือง ด้ามไม้ จานวน 1 อัน
- เกรียงสาหรับปาดตัวอย่าง จานวน 1 อัน

40,000

รวม
รวม

3,600

จานวน

3,600

บาท

บาท
3,600 บาท
บาท

หน้า : 57/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

งานไฟฟ้าถนน

รวม

3,325,300

บาท

งบลงทุน

รวม

805,300

บาท

รวม

805,300

บาท

99,700

บาท

99,700

บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบกออก หมู่ที่ 6 ตาบลโนน จานวน
ผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เส้นทาง บ้านนายทองมา
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 183.00 ตารางเมตร (ตามรายละเอียด
แบบแปลน อบต.โนนผึ้งกาหนด)
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก
ออก หมู่ที่ 6 ตาบลโนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เส้น
ทาง บ้านนายทองมา ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 183.00
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท
.1 –01 )
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(กองช่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
ลาดับที่ 55 หน้า 11)
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบกออก หมู่ที่ 6 ตาบลโนน จานวน
ผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก
ออก หมู่ที่ 6 ตาบลโนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เส้น
ทาง อ.อุทัย ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 183.00
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท
.1 –01 )
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับที่ 50
หน้า 10)
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หน้า : 58/81

99,100

บาท

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับที่ 56
หน้า 11)
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้งออก หมู่ที่ 7 ตาบล
จานวน
โนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เส้นทาง บ้านายโต้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผึ้ง
ออก หมู่ที่ 7 ตาบลโนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เส้น
ทาง บ้านายโต้ง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 176.00
ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท
.1 –01 )

99,100

บาท

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับที่ 61
หน้า 12)
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตาบล จานวน
โนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตาบลโนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เส้นทาง ซอยเมโทรทาวน์ ซอย 8 ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ดาเนินการไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1 –01 )

179,500

บาท

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบกออก หมู่ที่ 6 ตาบล
จานวน
โนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เส้นทาง บ้านนายสุนีย์
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก
ออก หมู่ที่ 6 ตาบลโนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เส้นทาง บ้านนายสุนีย์ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่
น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ท.1 –01 )

เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับที่ 70
หน้า 14)
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6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหรียญทอง หมู่ที่ 9 ตาบล จานวน
โนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อจ่ายค่าดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหรียญ
ทอง หมู่ที่ 9 ตาบลโนนผึ้ง อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เส้นทาง ซอยข้างเมโทรทาวน์ ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1 –01 )
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับที่ 71
หน้า 14)
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพงสว่าง หมู่ที่ 10 ตาบล จานวน
โนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพง
สว่าง หมู่ที่ 10 ตาบลโนนผึ้ง อาเภอ
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เส้นทาง ซอย 12 ม.10ปริมาณ
งาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 44.00 เมตร หนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า 176.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ท.1 –01 )
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับที่ 88
หน้า 17)
เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า k)
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่า เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา
ได้ (ค่า K) ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพงานก่อสร้าง ตั้งไว้ 30,000 บาท
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
1.หนังสือกรมหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2
/ว2147 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
2.หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2532
3.หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0407/ว85 ลงวันที่ 13
กรกฎาคม 2541

หน้า : 59/81

99,100

บาท

99,100

บาท

30,000

บาท

หน้า : 60/81
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งบเงินอุดหนุน

รวม

2,520,000

บาท

เงินอุดหนุน

รวม

2,520,000

บาท

50,000

บาท

30,000

บาท

30,000

บาท

เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางบ้านพ่อเสวย-หนองชี หมู่ที่ 1 บ้านบกตก ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ
จ.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางบ้านพ่อเสวย-หนองชี หมู่ที่ 1 บ้านบกตก ต
.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 1 หน้า 50 )
10.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางบ้านแม่แดง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกษม ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางบ้านแม่แดง หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกษม ต.โนน
ผึ้ง
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 25 หน้า 56 )
11.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางลงไปคลองตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกษม ต.โนนผึ้ง
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางลงไปคลองตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
บ้านทุ่งเกษม ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 27 หน้า 57 )

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

12.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางบ้านพ่อเสวียน บุญชัย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกษม ต.โนนผึ้ง อ.วารินชา
ราบ จ.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางบ้านพ่อเสวียน บุญชัย หมู่ที่ 5 บ้านทุ่ง
เกษม
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 26 หน้า 56 )
13.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธาน จานวน
เส้นทางนายทองอาน – ยายวี หมู่ที่ 7 บ้านผึ้งออก ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางนายทองอาน – ยายวี หมู่ที่ 7 บ้านผึ้งออก
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 35หน้า 59 )
14.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางริมผับที่นาบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านผึ้งออก ต.โนนผึ้ง อ.วารินชา
ราบ จ.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางริมผับที่นาบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านผึ้ง
ออก
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 36 หน้า 59 )
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15.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางหนองอีโต้ หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 บ้านกลาง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชา
ราบ จ.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางหนองอีโต้ หมู่ที่ 8 – หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8
บ้านกลาง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 40 หน้า 60 )
16.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทาง หมู่ที่ 8 – พ่อสมร หมู่ที่ 8 บ้านกลาง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทาง หมู่ที่ 8 – พ่อสมร หมู่ที่ 8 บ้านกลาง
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 41 หน้า 60 )
17.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางซอย 8 หมู่ที่ 9 บ้านเหรียญทอง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางซอย 8 หมู่ที่ 9 บ้านเหรียญทอง ต.โนนผึ้ง อ
.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 49 หน้า 62 )
18.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านพงสว่าง ต
.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 10 หน้า 108 )
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19.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เส้นทางซอยทิศเหนือวัดหนองป่าพง หมู่ที่ 10 บ้านพงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วา
รินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางซอยทิศเหนือวัดหนองป่าพง หมู่ที่ 10 บ้าน
พงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 40 หน้า 63 )
2.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เส้นทางบ้านพ่อสมเด็จ-ร่องพากย์ หมู่ที่ 1 บ้านบกตก ต.โนนผึ้ง อ.วารินชา
ราบ จ.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางบ้านพ่อสมเด็จ-ร่องพากย์ หมู่ที่ 1 บ้านบก
ตก
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 2หน้า 50 )
20.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เส้นทางไปหนองกินเพล หมู่ที่ 11 บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางไปหนองกินเพล หมู่ที่ 11 บ้านจั่น ต.โนน
ผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 52หน้า 63 )
21.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เส้นทางซอยข้าง ศพด.จั่น หมู่ที่ 11 บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางซอยข้าง ศพด.จั่น หมู่ที่ 11 บ้านจั่น ต.โนน
ผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 53หน้า 64 )
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3.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เส้นทางนา นายพงศักดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านบกตก ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางนา นายพงศักดิ์ หมู่ที่ 1 บ้านบกตก
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 4หน้า 51 )
4.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เส้นทางหนองจั่น – ดอนบักแอ๋ หมู่ที่ 2 บ้านจั่น ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางหนองจั่น – ดอนบักแอ๋ หมู่ที่ 2 บ้านจั่น
ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 8 หน้า 52)
5.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เส้นทางไปสี่กั๊ก หมู่ที่ 3 บ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางไปสี่กั๊ก หมู่ที่ 3 บ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ
.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 12หน้า 53 )
6.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
เส้นทางไปทุ่งพระศรี หมู่ที่ 3 บ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางไปทุ่งพระศรี หมู่ที่ 3 บ้านตาติด ต.โนน
ผึ้ง
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 13 หน้า 53 )

จานวน

30,000

บาท

จานวน

300,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

จานวน

100,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

7.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางบ้านนายสอน หมู่ที่ 3 บ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางบ้านนายสอน หมู่ที่ 3 บ้านตาติด ต.โนน
ผึ้ง
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 16 หน้า 54 )
8.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางไปหนองหาด หมู่ที่ 4 บ้านผึ้งตก ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางไปหนองหาด หมู่ที่ 4 บ้านผึ้งตก ต.โนน
ผึ้ง
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 17 หน้า 54 )
9.โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี จานวน
เส้นทางป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกษม ต.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ
.อุบลราชธานี
เพื่อขยายเขตไฟฟ้า เส้นทางป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเกษม ต
.โนนผึ้ง อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 28 หน้า 57 )

หน้า : 65/81

100,000

บาท

300,000

บาท

225,000

บาท

หน้า : 66/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

งานกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถขยะ) เดือนละ 9,000 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 108,000 บาท

รวม

2,500,000

บาท

รวม

120,000

บาท

รวม

120,000

บาท

จานวน

108,000

บาท

12,000

บาท

เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง 1 อัตรา มี
รายละเอียดดังนี้
-คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถขยะ) จานวน 12 เดือน ๆ ละ 1,000
บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
เป็นไปพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดัง
นี้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญและเงินอื่น
ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
3) หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)

หน้า : 67/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

งบดาเนินงาน

รวม

2,380,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

2,360,000

บาท

จานวน

2,360,000

บาท

รวม

20,000

บาท

วัสดุเครื่องแต่งกาย
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องแบบ เสื้อ กางเกง ผ้า ถุงเท้ารองเท้า เข็ดขัด ผ้า
ผูกคอสาหรับ คนงานจัดเก็บขยะ ฯลฯ

20,000

บาท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
1.ค่าจ้างเหมาที่ทิ้งขยะร่วมกับเทศบาลเมือง ตั้งไว้ 510,000 บาท
2.ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดและสิ่งที่จาเป็น ฯลฯ
-จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลพร้อม
ขนถ่ายใส่รถบรรทุกขยะในเขตตาบลโนนผึ้ง 4 คน ตั้งไว้ 450,000
บาท
3.จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาทาความสะอาดและพัฒนาสภาพ
แวดล้อมภายในตาบลโนนผึ้ง ตั้งไว้ 1,400,000 บาท
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว
1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก
ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวัน
ที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับ
ที่ 1 หน้า 27 )
ค่าวัสดุ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

หน้า : 68/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบดาเนินงาน

รวม

110,000

บาท

รวม

110,000

บาท

หน้า : 69/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

รวม

110,000

บาท

หน้า : 70/81

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

1. โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทาแผนพัฒนาสี่ปี ที่เพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง

จานวน

10,000

บาท

วันที่พิมพ์ : 1/10/2561 10:11:19

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทาโครงการจัดทาแผนพัฒนาท้อง
ถิ่น เพื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรม
การ คณะทางานต่างๆ เกี่ยวกับจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทาแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคม
แผนชุมชน การพัฒนาผู้นาชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับ
สนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนาข้อมูลมาจัดทาเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ
การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร
และสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
อาหาร ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดทา
โครงการ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวัน
ที่ 29 มกราคม 2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาแผนและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทาและประสานแผน
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ
. 2559
7) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 22938 ลงวันที่ 26
ธันวาคม 2559 เรื่อง ตอบข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2
) พ.ศ. 2559
8) หนังสือกรมส่งแสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1617 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เรื่อง เผยแพร่เอกสารประเด็นคา
ถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25612564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1
9) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357 ลง
วันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนาท้อง
ถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว
1002 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการ
แผนในระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนแผนชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบ
บูรณาการ
13) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 976 ลงวันที่ 11
มีนาคม 2554 เรื่อง การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมืองของรัฐ
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(สานักงานปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 1 หน้า 80 )
จานวน

70,000

บาท

2.โครงการ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ภายในชุมชนตาบลโนน จานวน
ผึ้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ “ถังขยะอินทรีย์หรือขยะ
เปียกครัวเรือน” ภายในชุมชนตาบลโนนผึ้งเช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

10,000

บาท

10.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอบรมผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูง
อายุ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และ
ค่าอื่นๆที่จาเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 11 หน้า 77)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลง
วันที่ 18 ตุลาคม 2560
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวัน
ที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ลาดับที่ 3
หน้า 39)
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จานวน

20,000

บาท

รวม

222,600

บาท

รวม

222,600

บาท

รวม

222,600

บาท

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 1 อัตรา จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 222,600 บาท รายละเอียดดังนี้
- ตาแหน่งผู้ช่วยสันนทนาการ เดือนละ 18,550 บาท จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 222,600 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่ง
การ
ดังนี้
หนังสือสานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว
2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบ
ต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)

222,600

บาท

รวม

255,000

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

255,000

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

200,000

บาท

จานวน

200,000

บาท

3.โครงการสภาเด็กและเยาวชน
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการสภาเด็กและเยาวชน เช่น ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 3 หน้า 80)
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)

งานกีฬาและนันทนาการ

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.โนนผึ้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด ประจาปี 2561เช่น ค่าวัสดุในการเตรียมการแข่งขัน,ค่าตอบแทน
คณะกรรมการฯ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 5 หน้า 91)
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ค่าวัสดุ

รวม

55,000

บาท

วัสดุกีฬา
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา ให้กับหมู่บ้านและศูนย์กีฬาประจาตาบล
ในตั้งจ่ายจากเงินรายได้

55,000

บาท

รวม

45,000

บาท

รวม

10,000

บาท

รวม

10,000

บาท

จานวน

10,000

บาท

รวม

35,000

บาท

รวม

35,000

บาท

จานวน

20,000

บาท

จานวน

15,000

บาท

รวม

144,132

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

144,132

บาท

ค่าใช้สอย

รวม

144,132

บาท

144,132

บาท

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
งบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าไฟฟ้า
เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
1. อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอวารินชาราบ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนจัดงานประเพณีแห่เทียน
พรรษา ประจาปี 2562

2. อุดหนุนที่ทาการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงาน
ประเพณี งานแห่เทียนเข้าพรรษาประจาปี 2562
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการส่งเสริการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับบ้านตาติดเพื่อส่งเสริมการท่อง จานวน
เที่ยวภายในตาบลโนนผึ้ง
เพื่อจ่ายเป็นค่าดาเนินโครงการส่งเสริการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับบ้านตา
ติดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตาบลโนนผึ้ง เช่น ค่าวัสดุในการ
เตรียมการ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายที่จาเป็น ฯลฯ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ลาดับ 7
หน้า48)
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แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร

รวม

258,840

บาท

รวม

228,840

บาท

รวม

228,840

บาท

จานวน

228,840

บาท

งบดาเนินงาน

รวม

30,000

บาท

ค่าวัสดุ

รวม

30,000

บาท

จานวน

30,000

บาท

งบบุคลากร
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้าง 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้
-ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เดือนละ 19,070 บาท จานวน 12 เดือน
เป็นเงิน 228,840 บาท

วัสดุการเกษตร
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเพาะชา อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์ สปริงเก
ลอร์ สายยางพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ผ้าใบหรือพลาสติก จอบ
หมุน จานพรวน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบ
ประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ลาดับที่ 22 หน้า 102)
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง

รวม

13,959,730

บาท

รวม

13,959,730

บาท

รวม

13,959,730

บาท

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ตามหนังสือที่ มท
0809.5/ว 009 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 และพระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ.2533) ร้อยละ5 จานวนเงินค่าจ้าง 3,841,554
บาท พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป เป็นเงิน 192,078
บาท
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
2) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว
9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
3) หนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.5/ว
81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว
1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทางบ
ประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป
สาหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก รายการเงินเดือน เงินสวัสดิการสาหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงิน
ประกันสังคมสาหรับพนักงานจ้าง

192,078

บาท

งบกลาง
งบกลาง
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปสาหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 9,120,000 บาท
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลาดับที่ 1 หน้า 83)

จานวน

9,120,000

บาท
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เบี้ยยังชีพคนพิการ
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้าง
สวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ จานวน 12
เดือน เป็นเงิน 4,032,000 บาท

จานวน

4,032,000

บาท

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จานวน
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ จานวน 12 เดือน เป็น
เงิน 72,000 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลาดับที่ 3 หน้า 83)

72,000

บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการจ่ายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 2076 ลงวัน
ที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณราย
จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
สาหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและ
ทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลาดับที่ 2 หน้า 83)
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สารองจ่าย
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินสารองจ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นในส่วนที่เกี่ยว
ข้องกับหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหรือในกรณีไม่ได้ตั้งงบ
ประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย โดยเป็นการตั้งไว้
ตามความเหมาะสม
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313. 4 /ว 667 ลง
วันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิด
สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลงวัน
ที่ 10 ตุลาคม 2554 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้าท่วมฉับ
พลัน น้าป่าไหลหลาก และน้าล้นตลิ่ง
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว
76 ลงวันที่ 13 มกราคม 2558 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและ
จังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที่ 8 มีนาคม 2560
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.4/ว 608 ลงวัน
ที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก
ควัน ปี 2561
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1064 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาป้องกันอุทกภัย น้าท่วมฉับพลัน น้าป่าไหลหลาก และ
ดินถล่ม ปี 2560
10) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4
/ว 1073 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เรื่อง
11) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1520 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว
2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
13) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว
6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
14) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว
1077 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จานวน 120,000
บาท สาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตาบลโนนผึ้ง ในการดาเนินตามโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพประชาชน (สปสช.)
เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหาร
จังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตาบลในการให้บริการ
สาธารณะ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552
2) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกาหน
ดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ
. 2557
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24
มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลงวัน
ที่ 30 พฤษภาคม 2557
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลง
วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เรื่อง สอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การดาเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
8) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554
9) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว
1202 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทั่วไป : สาหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลาดับที่ 4 หน้า 74)
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เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
จานวน
สาหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ ข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่นในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ประจาปีตามงบประมาณทั่วไป (ไม่รวม
รายได้จากพันธบัตรเงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้หรือเงินอุดหนุน) (ร้อยละ 1
ของเงินรายได้) ตั้งไว้ 223,652 บาท
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2546
3) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
4) หนังสือสานักงานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด่วน
มาก ที่ มท 0808.5/ว 30 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560
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