
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง
อําเภอ เมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 57,522,612 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 9,634,460 บาท
งบบุคลากร รวม 5,553,060 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,916,720 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล/รอง
นายก องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน 3 ราย ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 244,800
.- บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 269,280
.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่ให้แก่ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน 3
 ราย ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 21,000.- บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 21,120
.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 514,080.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกองค์การิบรหารส่วน
ตําบล/รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 12 เดือน 3
 ราย ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 21,000.- บาท
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 21,120
.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เงินค่าตอบแทนเลขา◌ุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 12 เดือน 1 ราย จํานวน 86,400.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 2,232,000 บาท
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2,232,000
.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประธานสภาฯ /รองประธาน
สภาฯ/เลขานุการสภาฯ/สมาชิกสภาฯ ประกอบด้วย
1. ประธานสภาฯ จํานวน 1 ราย จํานวน 134,640.- บาท
2. รองประธานสภาฯ จํานวน 1 ราย จํานวน 110,160.- บาท
3. เลขานุการสภาฯ จํานวน 1 ราย จํานวน 86,400.- บาท
4. สมาชิกสภาฯ จํานวน 22 ราย จํานวน 1,900,800.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินค่าตอบแทนนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
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เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,636,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,661,580 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1,661,580.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน  12 เดือน 5
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (บริหารท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 442,320.- บาท
2. หัวหน้าสํานักปลัด (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 362,640.- บาท
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชํานาญการ) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 323,760.- บาท
4. เจ้าพนักงานธุรการ (ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 234,960
.- บาท
5. เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 297,900.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 42) พ.ศ. 2559 ลงวัที 26
 กุมภาพันธ์ 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 90,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน 90,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  12 เดือน 2 อัตรา ประกอบ
ด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล (บริหารท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 48,000.- บาท
2. หัวหน้าสํานักปลัด (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 42,000.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที
 4) พ.ศ. 2553
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 235,920 บาท
ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 235,920.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน  12 เดือน 1 อัตรา ประกอบ
ด้วย
1. นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 อัตรา ตังไว้  235,920.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที 24
 ธันวาคม 2558 
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 587,760 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 587,760.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 4
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 3 อัตรา ตังไว้ 423,720.- บาท
2. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 164,040
.- บาท  
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที 4) พ.ศ
. 2557 ]ลงวันที 6 สิงหาคม 2557
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 61,080 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน 6ุ1,080.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 12 เดือน 4 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 3 อัตรา ตังไว้ 56,340.- บาท
2. พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 4,740.- บาท  
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที 5 สิงหาคม 2558
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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งบดําเนินงาน รวม 3,964,400 บาท
ค่าตอบแทน รวม 116,400 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000.- บาท
- เพือจายเป็นค่าตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที ุ พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พงศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 (1) (ค)
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบลผ้◌ูมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ วันที 8 กรกฎาคม 2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,400.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผ้◌ูทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน
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ค่าใช้สอย รวม 2,199,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 554,000 บาท

1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซัก
ฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา      ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตัง
โทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
ตังไว้  260,000  บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)

 2) ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก   ตังไว้    90,000 บาท
ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน เพือรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในองค์การ
บริหารส่วนตําบลโพนทอง จํานวน 1 อัตราตังไว้  เป็นเวลา 12 เดือนๆ
ละ 7,500 บาท     เป็นเงิน  90,000   บาท         

3)ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก   ตังไว้    102,000 บาท
เพือช่วยงานประชาสัมพันธ์ ชีแจง ดูแลความสะอาดแก่ผู้มาติดต่อดูแลห้อง
ประชุมอุปกรณ์โสต และงานทีได้รับมอบหมาย จํานวน 1
 อัตรา             ตังไว้  เป็นเวลา 12 เดือนๆละ 8,500 บาท    
 เป็นเงิน 102,000  บาท 

 4)ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอก   ตังไว้    102,000 บาท
เพือดูแลความเรียบร้อย บริเวณ อบต.โพนทอง เช่น ทําความ
สะอาด บริเวณโดยรอบ ตัดหญ้าตัดต้นไม้ ดูแลสวนหย่อม และงานอืนๆที
ได้รับมอบหมาย เป็นเวลา 12 เดือนๆละ 8,500 บาท    
 เป็นเงิน 102,000  บาท 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 230,000 บาท
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"รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 230,000 บาท 
 ""เพือจ่ายเป็น         
 1)  ค่ารับรอง    ตังไว้  120,000.00   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง  ๆ  ซึงเป็นวันสําคัญ ของทาง
ราชการ             
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ตัง
ไว้ 50,000.00    บาท
-  เฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ       ตังไว้  20,000.00    บาท
- วันปิยะมหาราช ฯลฯ รวมถึงรายจ่ายเกียวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
รับรองและค่าบริการอืนๆบุคคลค่าเลียงรับรองและค่าบริการอืนๆฯลฯ รวม
ถึงรายจ่ายเกียวกับการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลค่าเลียงในการประชุม
สภาท้องถิน เป็นต้น   
ตังไว้ 50,000.00    บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

2)โครงการอบรมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ตังไว้ 10,000.00
    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมจริยธรรม ของ ผู้
บริหาร พนักงาน สมาชิกสภา อบต.โพนทอง  
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
   
3)  โครงการ อบต.ชวนชาวบ้านเลิกเหล้าและการพนัน  ตังไว้  20,000
  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ให้ชาวบ้านเลิกเหล้าและการพนัน ใน
งานศพและวันสําคัญต่าง ๆ ทัง 12 หมู่บ้าน  
ฐานอํานาจ""        
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.
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ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    
4) โครงการจัดทําประเมินผลความพึงพอใจ    ตังไว้  20,000.00 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดทําประเมินผลความพึงพอใจองค์การบริหาร
ส่วนตําบลโพนทอง
 ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
  
5)  โครงการประชุมสภา อบต.โพนทองสัญจร  ตังไว้  10,000.00 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาสัญจรองค์การบริหารส่วน
ตําบลโพนทอง ประจําปี 2560    
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

 6) โครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ตังไว้  50,000.00  บาท
เพือจ่ายตามโครงการพัฒนาและเพิมศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตําบล พนักงานครูลูกจ้างประจํา และพนักงาน
จ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง   
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ จํานวน 20,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าจ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ ตังไว้ 20,000
 บาท
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา  6◌6ุ ,67(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)"" "     

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติราชการ จํานวน 150,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืน ๆในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
ของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง และบุคคลที
ผู้บริหารท้องถินมีคําสังให้ไปปฏิบัติราชการให้ องค์การบริหารส่วนตําบล
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ
.2558""          
"     

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. จํานวน 100,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตังของ อบต.ตามทีคณะกรรมการ
เลือกตังกําหนด (กรณี ครบวาระยุบสภาและกรณีแทนตําแหน่งทีว่าง) รวม
ทังค่าใช้จ่ายในการให้ความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตัง อืน ๆ ตามที
กฎหมายกําหนดเช่น ค่าบัตรเลือกตังและแบบพิมพ์ ค่าจัดสถานทีและทํา
ความสะอาดค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรมค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมอบรม  ค่าอาหารและเครืองดืมค่าพิมพ์
บัญชีรายชือผู้มีสิทธิเลือกตังเสียสิทธิเลือกตัง ฯลฯ  
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

ค่าทําประกัน พรบ.รถยนต์ จํานวน 35,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าทําประกันพ.ร.บ.รถยนต์ ส่วนกลางรถ
จักรยานยนต์  ของ อบต.โพนทอง
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     
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ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา จํานวน 10,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  พวงมาลา  ในโอกาสต่าง ๆ
 เช่น  พวงมาลา  วันปิยมหาราช  เป็นต้น
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67  85(4) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     

โครงการก่อสร้างฝายชะลอนําสู้ภัยแล้ง จํานวน 20,000 บาท
"เพือจ่ายตามโครงการก่อสร้างฝายชะลอนําสู้ภัยแล้ง  ตังไว้ 20,000 บาท
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา  67 (7)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
โครงการคลองสวยนําใสร่วมใจกําจัดวัชพืช จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายตามโครงการคลองสวยนําใสร่วมใจกําจัดวัชพืช  ตังไว้ 30,000
 บาท
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา  67 (7)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)"" "     
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
โครงการจัดงานสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนปกป้อง สถาบันชาติ 
ศาสนา

จํานวน 50,000 บาท

"เพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดงานสร้างความรักสามัคคีของชุมชน
ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา66 67  85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
 3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

โครงการป้องกันเด็กจมนํา จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายตามโครงการป้องกันเด็กจมนํา ตังไว้ 30,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541แก้ไข
เพิมเติมถึงฉบับที3 พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
2.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
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โครงการผลิตสือประชาสัมพันธ์ -กระดานข่าวชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสือประชาสัมพันธ์ -กระดานข่าว
ชุมชน/หมู่บ้าน จํานวน 120,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
โครงการผลิตสือประชาสัมพันธ์-จดหมายข่าว จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสือประชาสัมพันธ์-จดหมาย
ข่าว จํานวน 30,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
โครงการผลิตสือประชาสัมพันธ์-เว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(facebook/line)

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการผลิตสือประชาสัมพันธ์-เว็บไซต์และเครือ
ข่ายสังคมออนไลน์ (facebook/line) จํานวน 20,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
โครงการอบต.เคลือนที จํานวน 20,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการ อบต.เคลือนที  ตังไว้ 20,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา  66
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""  "     
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
โครงการอบรมดูงานเพือเพิมศักยภาพ จํานวน 300,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพ ผู้
บริหาร /ส.อบต./พนักงานส่วนตําบล/พนักงานครู/พนักงานจ้าง /ลูกจ้าง
ประจํา/ผู้นําหมู่บ้าน/แกนนําองค์กรชุมชน/ตัวแทนกลุ่มต่างๆภายในตําบล
โพนทอง
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 480,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถอีแต๋น รถEMS รถ
ขยะ รถบรรทุกนํา เครืองพิมพ์ดีด 
เครืองอัดสําเนา รถจักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ  เครือง
คอมพิวเตอร์   เครืองพ่นฝอยละอองเครืองสูบนํา ตู้  โต๊ะ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     

ค่าวัสดุ รวม 1,066,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 300,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็น1.ค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบ
หมึก กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ เสาธง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ทีถูพืน ตะแกรงวาง เอกสาร ของใช้สําหรับการบรรจุหีบห่อ นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงานเครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ดแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พรม นาฬิกา เครืองคํานวณเลข  แผงกันห้อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
    

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลัก
ไฟ  สายไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  ไมโครโฟน
 ขาตังไมโครโฟน ลําโพง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 60,000 บาท
" เพือจ่ายเป็นค่านํายาทําความสะอาดต่างๆ แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม แก้วนําจานรอง ถาด กระโถน เตาไฟฟ้า เตารีด หม้อไฟฟ้ากระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ไมโครเวฟ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2   

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ตลับลูกปืน นํามันเบรค เพือจ่ายเป็นค่ายาง
นอก   ยางใน  หม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัด
นิรภัย แม่แรง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 500,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่านํามันเบนซิน ดีเซล นํามันก๊าด นํามัน
เตา ถ่าน ก๊าซ แก๊สหุงต้ม นํามันจารบี นํามันเครือง   ฯลฯ สําหรับรถ
ยนต์ จักรยานยนต์ เครืองตัดหญ้า เครืองสูบนํา,เรือยนต์,เครืองพ่นหมอก
ควัน ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม เมมโมรีการ์ด
 ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงและภาพ รูปสีหรือขาวดําทีได้จากการ
อัด ขยายภาพถ่ายดาวเทียม ขาตังกล้อง ขาตังเขียนภาพ เลนส์ซูม เครือง
กรอเทป กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือ ถุงมือ  รองเท้าบู๊ท ชุดกันฝน ผ้าปิดจมูกฯลฯ สําหรับ
ลูกจ้างเก็บขนขยะมูลฝอยของ อบต.โพนทอง
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก  หมึกเครือง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมโมรี
ซิป เมาส์เมนบอร์ด แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมี
ราคาหน่วยหนึง 
ไม่เกิน  20,000  บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     

วัสดุอืน จํานวน 3,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่ามิเตอร์นํา - ไฟฟ้า ตะแกรงกันสวะ หัวเชือมแก๊สหัววาล์ว
เปิด - ปิดแก๊ส ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 583,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 520,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของ ทีทําการ อบต. ลานวัฒนธรรมหนอง
ใหญ่ ม.1  ทีสาธารณะทีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.และ หอกระจา
ยข่าวประจําหมู่บ้าน ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(8)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ง)        
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 53,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่านําประปาของ ทีทําการ อบต. และทีสาธารณะทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(8)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ง)""          
 

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในการติดต่อสือสาร  ทีทําการ อบต.
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(8)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ง)""          
"     

งบลงทุน รวม 92,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 92,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดาจํานวน 1 เครือง จํานวน 18,000 บาท
เพือจัดซือเครืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จํานวน 1 เครือง ราคา
เครืองละ 18,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
เครืองพิมพ์ดีดเเบบธรรมดาเป็นระบบภาษาเดียว จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือเครืองพิมพ์ดีดเเบบธรรมดาเป็นระบบภาษาเดียว จํานวน  1
 เครืองๆ ละ  20,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)         
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2     
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ตู้ ชันวางเอกสารหนังสือข้อมูลข่าวสารอืนๆ จํานวน 3,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้ ชันวางเอกสารหนังสือข้อมูลข่าวสาร
อืนๆ  สําหรับประชาชนทีมาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร จํานวน 3,000
 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)""  
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
ตู้เก็บเอกสารบานเปิดแบบทึบ จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 7,000 บาท จํานวน 21,000 บาท
เพือจัดซือตู้เก็บเอกสารบานเปิดแบบทึบ จํานวน 3 หลัง ๆ ละ 7,000
 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
โต๊ะทํางานผู้อํานวยการท้องถินระดับต้น จํานวน 8,000 บาท
เพือจัดซือ โต๊ะทํางานผู้อํานวยการท้องถินระดับต้น  จํานวน  1
 ตัว ราคา 8,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสําหรับงานประมวล (ราคากลางกระทรวง ICT) จํานวน 22,000 บาท
"เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (ราคากลางกระทรวง ICT)  จํานวน 1
 เครือง ๆ ละ 22,000.-  บาท 
เป็นเงิน  22,000.- บาท
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  มาตรา  66,67 (9) 
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2      

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  09:42:23 หน้า : 17/87



งบเงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 25,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 25,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุน ตามโครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ จัดจ้าง ของหน่วยบริหาราชการส่วนท้อง
ถิน และศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน อําเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตังไว้ 25,000
 บาท (อุดหนุนให้ เทศบาลตําบลโคกสูง )
ตามหนังสือ ด่วนทีสุด ที ชย 0023.6/4774 ลงวันที 20 กรกฏาคม 2560
เรือง โครงการเพิมประสิทธิภาพศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ จัด
จ้าง ของหน่วยบริหาราชการส่วนท้องถิน และศูนย์ประสานงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561

    

งานบริหารงานคลัง รวม 2,364,980 บาท
งบบุคลากร รวม 1,814,820 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,814,820 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,280,520 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1,280,520.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน  12 เดือน 4
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูอํานวยการกองคลัง (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 429,240.- บาท
2. นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการ) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 362,640.- บาท
3. เจ้าพนักงานพัสดุ (ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 244,320
.- บาท
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 244,320.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 42) พ.ศ. 2559 ลงวัที 26
 กุมภาพันธ์ 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน 42,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  12 เดือน 1 อัตรา ประกอบ
ด้วย
1. ผ้◌ูอํานวยการกองคลัง (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 42,000.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที
 4) พ.ศ. 2553
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 428,880 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 428,880.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 3
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 143,640
.- บาท
2. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 138,840.- บาท  
3. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 146,400.- บาท  
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที 4) พ.ศ
. 2557 ]ลงวันที 6 สิงหาคม 2557
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 63,420 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน 6ุ3,420.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 12 เดือน 3 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 18,000
.- บาท
2. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 24,000
.- บาท  
3. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานพัสดุจํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 21,420.- บาท  
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที 5 สิงหาคม 2558
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบดําเนินงาน รวม 511,160 บาท
ค่าตอบแทน รวม 58,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000.- บาท
- เพือจายเป็นค่าตอบแทนการปฏบัติงานนอกเวลราชการให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที ุ พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พงศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 (1) (ค)
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,600 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 38,600.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผ้◌ูทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 180,000 บาท

1.เพือจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่ารับวารสารและสิงพิมพ์ ค่าเบีย
ประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคําพิพากษา      ค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
ตังไว้  120,000.00  บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
 
2. ค่าจ้างเหมาติดตังโปรแกรมออกใบเสร็จรับเงิน ค่าจัดเก็บขยะ
ตังไว้ 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าติดตังโปรแกรมออกใบเสร็จรับเงิน ค่าจัดเก็บขยะ  
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)  
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืน ๆในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตําบลพนักงานจ้าง และ
บุคคลทีผู้บริหารท้องถินมีคําสังให้ไปปฏิบัติราชการให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล 
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตร66,67 (9) 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ
.2558""          
"     
     

โครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 40,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทําแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  จํานวนเงิน   40,000.-  บาท
โดยตังจ่ายจากหนังสือด่วนมากที ชย 0023.6/ 3961  ลงวันที 16
  มิถุนายน  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน  ข้อ 2.6 การตังงบประมาณรายจ่ายเพือพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารงานการคลัง 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
"ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์        ตังไว้  50,000.00  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครืองพิมพ์ดีด เครืองอัดสําเนา รถ
จักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ  
เครืองคอมพิวเตอร์  ตู้ โต๊ะ ฯลฯ  
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา66,67 (9)   85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3.หนังสือด่วนมากที ชย 0023.6/ 3961  ลงวันที 16  มิถุนายน  2560
  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
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ค่าวัสดุ รวม 132,560 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด  
 เทป พีวีซี แผ่นใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบ
หมึก กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร ของใช้สําหรับการบรรจุหีบห่อ นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงานเครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ดแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พรม นาฬิกา เครืองคํานวณเลข แผงกันห้องฯลฯ 
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา66,67 (9)  85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก  หมึกเครือง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อ
เนือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมโมรีซิป เมาส์เมนบอร์ด แผ่น
ดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคา 
หน่วยหนึง ไม่เกิน  20,000  บาท 
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66,67 (9) 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3.หนังสือด่วนมากที ชย 0023.6/ 3961  ลงวันที 16  มิถุนายน  2560
  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน            

วัสดุอืน จํานวน 52,560 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือหนังสือพิมพ์สนับสนุนทีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่
บ้าน 12  หมู่บ้านๆละ 1 ฉบับ ๆ ละ 12  บาท  เป็นเวลา  365 วัน/ปี 
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2.หนังสือด่วนมากที ชย 0023.6/ 3961  ลงวันที 16  มิถุนายน  2560
  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน            
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(8)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ง)""          
"     

งบลงทุน รวม 39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีทํางานแบบล้อเลือน จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท จํานวน 3,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือเก้าอีทํางานแบบล้อเลือน จํานวน 1 ตัว ๆ
 ละ 3,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
ตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กจํานวน 2 บาน ๆ ละ 6,000 บาท จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ ตู้เก็บเอกสารตู้เหล็กจํานวน 2 บาน ๆ
 ละ 6,000 บาท 
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
ตู้เก็บเอกสารบานเลือนแบบกระจก จํานวน 2 หลัง ๆ 6,000 บาท จํานวน 12,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือตู้เก็บเอกสารเลือนแบบกระจก 
จํานวน 2 หลัง ๆ 6,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
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ตู้เก็บเอกสารแผนทีภาษี จํานวน 2 หลัง ๆ 6,000 บาท จํานวน 12,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซือ ตู้เก็บเอกสารแผนทีภาษี จํานวน 2
 หลัง ๆ 6,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทัวไปเกียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,906,180 บาท
งบบุคลากร รวม 556,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 556,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 239,640 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 239,640.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน  12 เดือน 1
 อัตรา ประกอบด้วย
1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชํานาญงาน) จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 239,640.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 42) พ.ศ. 2559 ลงวัที 26
 กุมภาพันธ์ 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 282,120 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 282,120.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 2
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 124,320.- บาท
2. พนักงานขับรถ Ems  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 157,800.- บาท  
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที 4) พ.ศ
. 2557 ]ลงวันที 6 สิงหาคม 2557
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 34,620 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน 3ุ4,620.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 12 เดือน 2 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 24,000.- บาท
2. พนักงานขับรถ Ems จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 10,620.- บาท  
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที 5 สิงหาคม 2558
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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งบดําเนินงาน รวม 1,259,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
"ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานและ
พนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา     10,000   บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85(3)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
"     

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบลผ้◌ูมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ วันที 8 กรกฎาคม 2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,800.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผ้◌ูทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 994,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 324,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ หน่วยกู้ชีพกู้ภัยตําบลโพนทอง  จํานวน 3
 คน
ตังไว้ 324,000 บาท
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ที มท 0808.2/ ว 3523 ลง
วันที 20 มิถุนายน 2559"     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 420,000 บาท
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"1)  ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงาน อปพร.อบต.โพนทอง     ตัง
ไว้   180,000.00  บาท
เพือจ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดอบรมและศึกษาดูงานของ อปพร.อบต.โพน
ทอง   เช่น  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าวิทยากร  ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา66 67 (4) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

2) โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์   ตัง
ไว้   90,000.00  บาท
 - เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่   เทศกาลสงกรานต์และเทศกาลอืนๆ เช่น  ค่าจัดทํา
เอกสาร  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายให้กับ สมาชิก อปพร.ในการเฝ้าระวัง
จุดตรวจ และค่าใช้จ่ายอืน ๆทีสามารถเบิกได้ตามระเบียบ  ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล มาตรา 66 67 (4)4) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

3) โครงการอบรมเยาวชน /กลุ่มเสียง ให้ห่างใกลยาเสพติด  ตัง
ไว้ 40,000 บาท          
- เพือเป็นค่าใช้จ่าย โครงการอบรมเยาวชน /กลุ่มเสียง ให้ห่างใกลยาเสพ
ติด
ฐานอํานาจ
 1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล มาตรา 66 67 (4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  ตังไว้ 50,000
 บาท"     
 ฐานอํานาจ
1.ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  09:42:24 หน้า : 28/87



2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

5) โครงการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด ประจําปี 2561  ตัง
ไว้ 35,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพ
ติด ประจําปี 2561  
ฐานอํานาจ
1.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.ตามหนังสือซักซ้อมหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดที
มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2557 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558

6) โครงการฝึกอาชีพผู้ผ่านการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติด ประจําปี 2561  ตังไว้ 25,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอาชีพผู้ผ่านการบําบัดฟืนฟูผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด ประจําปี 2561
ฐานอํานาจ
1. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.ตามหนังสือซักซ้อมหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินด่วนทีสุดที
มท 0810.3/ว1102 ลงวันที 1 กรกฏาคม 2557 
3.หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.3/ว
 2378 ลงวันที 3 พฤศจิกายน 2558
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้จ่าย
อืน ๆในการเดินทางไปราชการของ อปพร.
ทีผู้บริหารมีคําสังให้ไปปฏิบัติราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการต่างๆ  ฯลฯ
 ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 67 (4) 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ
.2558""          
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น ยานพาหนะบํารุงยานพาหนะ 
เครืองอัดสําเนา รถจักรยานยนต์ เครืองปรับอากาศ  เครือง
คอมพิวเตอร์   เครืองพ่นฝอยละอองเครืองสูบนํา ตู้  โต๊ะ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

ค่าวัสดุ รวม 190,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็น1.ค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบ
หมึก กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ เสาธง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ทีถูพืน ตะแกรงวาง เอกสาร ของใช้สําหรับการบรรจุหีบห่อ นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงานเครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ดแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พรม นาฬิกา เครืองคํานวณเลข  แผงกันห้อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
    

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
 สัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ตังไว้ 100,000 บาท
เพือจัดซือสัญญาณไฟกระพริบโซล่าเซล เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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วัสดุเครืองแต่งกาย จํานวน 70,000 บาท
"เพือจัดซือวัดุเครืองแต่งกาย  เช่น หมวก เสือคลุม รองเท้า ถุงมือ สําหรับ
ดับเพลิง และค่าวัสดุแต่งกาย ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  ตังไว้ 70,000 บาท
1.ตามหนังสือ  มท ที มท 0307/ ว 384 ลว.16 ก.พ.2536 เรืองเบิกค่า
วัสดุเครืองแต่งกาย
2.ตามหนังสือ มท.ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3795 ลว.17 พ.ย.2552
  เรืองการตังงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าวัสดุเครือง
แต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)"     

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก  หมึกเครือง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมโมรี
ซิป เมาส์เมนบอร์ด แผ่นดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมี
ราคาหน่วยหนึง 
ไม่เกิน  20,000  บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          

งบลงทุน รวม 90,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 90,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครืองรับส่ง
วิทยุ) จํานวน  40,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66 67 (4) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)    

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
จัดซืออุปกรณ์ประจํารถกู้ชีพกู้ภัย (EMS) จํานวน 50,000 บาท
เพือจัดซืออุปกรณ์ประจํารถกู้ชีพกู้ภัย (EMS)  จํานวน  50,000 บาท
ฐานอํานาจ
1. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 225,200 บาท
งบดําเนินงาน รวม 85,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 65,000 บาท

"1  ประเภท ค่าวัสดุนํายาเคมีดับเพลิง เพือจ่ายเป็นค่า จัดซือวัสดุนํายาเคมี
ดับเพลิง และเติมนํายาดับเพลิง 
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66  67  85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     

วัสดุอืน จํานวน 20,000 บาท
2.  ประเภทวัสดุสนับสนุนภารกิจ อปพร.อบต.โพนทอง ตัง
ไว้ 20,000.00  บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุสําหรับศูนย์ อปพร. เช่น เสือสะท้อน
แสง ไฟฉาย กระบองและ วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา66  67  85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)        
    

งบลงทุน รวม 140,200 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 140,200 บาท
ครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง
จัดซือหัวฉีดโฟมจํานวน 1 หัว จํานวน 25,000 บาท
เพือจัดซือหัวฉีดโฟมจํานวน 1 หัว ๆ ละ 25,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)         
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2 
ถังดับเพลิงชนิดนํายาโฟม ขนาด 15 ลิตร จํานวน 4 ถัง ๆ ละ 3,800 บาท จํานวน 15,200 บาท
เพือจัดซือถังดับเพลิงชนิดนํายาโฟม ขนาด 15 ลิตร จํานวน 4 ถัง ๆ
 ละ 3,800 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)         
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2 
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สายดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่อทางแยก ข้อต่อประปาดับเพลิง จํานวน 100,000 บาท
"เพือจัดซือครุภัณฑ์เครืองดับเพลิง (สายดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ข้อต่อ
ทางแยก ข้อต่อประปาดับเพลิง)
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67-68 และมาตรา 85(6) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)""          

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 3,303,250 บาท
งบบุคลากร รวม 1,508,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,508,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,030,500 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1,030,500.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน  12 เดือน 3
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (อํานวยการท้อง
ถิน ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 428,220.- บาท
2. นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 367,320.- บาท
3. เจ้าพนักงานธุรการ (ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 234,960
.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 42) พ.ศ. 2559 ลงวัที 26
 กุมภาพันธ์ 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน 42,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  12 เดือน 1 อัตรา ประกอบ
ด้วย
1. ผ้◌ูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  (อํานวยการท้อง
ถิน ระดับต้น) จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 42,000.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที
 4) พ.ศ. 2553
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 375,720 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 375,720.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 2
 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนฯ จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 140,8800
.- บาท
2. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 126,840.- บาท  
- เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 12 เดือน 1
 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 108,000.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที 4) พ.ศ
. 2557 ]ลงวันที 6 สิงหาคม 2557
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 60,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน 6ุ0,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 12 เดือน 2 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานขับรถรับส่งนักเรียนฯ จํานวน 1 ราย ตังไว้ 24,000.- บาท
2. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 24,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 12 เดือน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานขับรถยนต์ จํานวน 1 ราย ตังไว้ 12,000.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที 5 สิงหาคม 2558
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบดําเนินงาน รวม 1,787,130 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
"ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานและ
พนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา     10,000   บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85(3)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
"     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบลผ้◌ูมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ วันที 8 กรกฎาคม 2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผ้◌ูทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 1,201,530 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 50,000 บาท

1)   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักฟอก ค่ากําจัดสิงปฏิกูล ค่า
รับวารสารและสิงพิมพ์ ค่าเบียประกัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตังโทรศัพท์ ค่าติดตังเครืองรับ
สัญญาณต่างๆ ฯลฯ  ตังไว้  50,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
     

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 10,000 บาท
"รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ 10,000  บาท
ฐานอํานาจ 
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล มาตรฐาน 66,67(9) 
"     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
"ค่าใช้จ่ายในส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา อปท.
(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง)"

จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียนในสังกัด อปท
. แห่งละ  50,000.-บาท
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)
    

"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ (โรงเรียน
อนุบาล อบต.
โพนทอง)"

จํานวน 20,000 บาท

"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของ (โรงเรียน
อนุบาล อบต.โพนทอง)
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)
"     
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ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) จํานวน 30,530 บาท
"เพือเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพน
ทอง )
ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 71 คนละ 430 บาท (ภาคเรียนที1 และภาค
เรียนที 2)
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
. 2537หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา 66,67 (9)
"     
     

ค่าเครืองแบบนักเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) จํานวน 21,300 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง )
ระดับอนุบาลศึกษา  จํานวน 71  คนละ 300 บาท  ต่อปี
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      

ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) จํานวน 14,200 บาท
"ค่าเครืองอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง )
ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 71 คนละ 200 บาท (ภาคเรียนที1และภาค
เรียนที2)
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)
"     
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ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) จํานวน 370,600 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
จัดสรรตามจํานวนเด็กเล็กอัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ใช้จํานวนเด็ก ณ
 วันที 10 มิถุนายน 2559 เพือจ่ายเป็นค่าสือการเรียนการสอนวัสดุการ
ศึกษาและเครืองเล่นพัฒนาการเด็กตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท
 0893.2 / ว 801 ลว. 10 มีนาคม 2551 โดยคํานึงถึงสัดส่วนทีเหมาะสม
กับบริบทของแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทัง 3 ศูนย์ รายละเอียดดังนี
1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง จํานวน 90 คน เป็นเงิน 153,000
 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง จํานวน 64 คน เป็นเงิน 108,800
 บาท
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา จํานวน 64 คน เป็น
เงิน 108,800 บาท
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
 3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537 หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล มาตรา 66  67 (9)"     
    
     

ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) จํานวน 120,700 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพน
ทอง )
ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 71 คนละ 1,700  บาท (ภาคเรียนที 1 ภาค
เรียนที 2 ) เป็นเงิน 120,700 บาท
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)
"     
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ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างนักศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียน จํานวน 40,000 บาท
"เพือจ้างนักศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนเพือแก้ไขปัญหาว่างงานและ
ปัญหาสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน    ตังไว้ 40,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6  พ.ศ.2552 มาตรา 67 (5,6) และ
มาตรา 85 (4) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543 ข้อ 14 (1) (ค)
1.พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจ่ายอํานาจ พ.ศ.2542
มาตรา 16 (10)การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
"     

ค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษา จํานวน 40,000 บาท
 ค่าใช้จ่ายโครงการทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษา   40,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 65(5) และมาตรา 85(4) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) ค
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 หมวดที 3อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา 66,67 (5)        
   

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง)

จํานวน 50,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในในการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง) แห่งละ 50,000 บาท
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. จํานวน 20,000 บาท
"เพือใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด อปท. ครู 3
 คนละ 3,000.-บาท  (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง )
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3.ตามหนังสือที ชย 0023.6 ลงวันที 23 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2561
รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
4. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)
     

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง)

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียน  จํานวน 100,000 บาท
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)
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ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน(โรงเรียนอนุบาล อบต.โพน
ทอง )

จํานวน 50,000 บาท

"ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน(โรงเรียนอนุบาล อบต
.โพนทอง )  ตังไว้  50,000 บาท
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
    

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผนพัฒนา จํานวน 50,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีจัดทําแผน
พัฒนา ตังไว้  50,000 บาท
การศึกษาดีเด่น(ระดับสถานศึกษา โรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) 
1 ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง 12,500  บาท
2 )ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง 12,500  บาท
3 )ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา 12,500 บาท
4 )โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง 12,500  บาท
ฐานอํานาจ 
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาตรา 66,67(9) 
     

ค่าใช้จ่ายในโครงการเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนกับครูต่างชาติ จํานวน 50,000 บาท
เพือใช้เป็นค่าเช่าและค่าสถานที  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทํา  ค่าอาหาร
และเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าจัดทําป้ายโครงการ  และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้อง  ฯลฯ ตังไว้ 50,000 บาท
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552  มาตรา  67(5)  มาตรา  85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  3 พ.ศ.2543  ข้อ  14(1) (ค)
3. ระเบียบมหาดไทย  ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้ารับการฝึก
อบรมเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
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ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง ) จํานวน 14,200 บาท
ค่าหนังสือเรียน (โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง )
ระดับอนุบาลศึกษา จํานวน 71 คนละ 200  บาท (ภาคเรียนที 1 ภาคเรียน
ที 2 )
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)
     

โครงการวันเด็กแห่งชาติตําบลโพนทอง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญสําหรับเด็ก  ค่าจัดสถานที  ค่าจัดเวที  ค่าเช่า
เครืองเสียง  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง  
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไข เพิมเติมถึงฉบับที  6  พ.ศ.2552   มาตร  67(5)  มาตรา  85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  3 พ.ศ.2543  ข้อ  14(1) (ค)
3. หนังสือที  มท 0808.4/ว.3722  ลงวันที  10  สิงหาคม  2555  เรือง
ซักซ้อมความเข้าใจเกียวกับค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน
    

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์  เช่น  เครือง
คอมพิวเตอร์  ตู้  โต๊ะ  ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  6 พ.ศ.2552  มาตรา  67(5)  มาตรา  85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  3 พ.ศ.2543  ข้อ  14(1) (ค)
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ค่าวัสดุ รวม 300,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบ
หมึก กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ เสาธง สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้าง
พิมพ์ ทีถูพืน ตะแกรงวาง เอกสาร ของใช้สําหรับการบรรจุหีบห่อ นําดืม
สําหรับบริการประชาชนในสํานักงานเครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ดแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พรม นาฬิกา เครืองคํานวณเลข  แผงกันห้อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
" เพือจ่ายเป็นค่านํายาทําความสะอาดต่างๆ แปรง ไม้กวาด ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย
ชาม แก้วนําจานรอง ถาด กระโถน เตาไฟฟ้า เตารีด หม้อไฟฟ้ากระติกนํา
ร้อน กระติกนําแข็ง ไมโครเวฟ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2      

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของรถยานยนต์  รถ
ยนต์  ฯลฯ  
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  6 พ.ศ.2552  มาตรา  67(5)  มาตรา  85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที  3  พ.ศ.2543  ข้อ  14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2      
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วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่า  วัสดุโฆษนาและเผยแพร  เช่น  ป้ายไวนิล  หน่วยความ
จํา  กล้องถ่ายรูป  ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  6 พ.ศ.2552  มาตรา  67(5)  มาตรา  85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที  3  พ.ศ.2543  ข้อ  14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2        

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  แผ่นซีดี  โปรแกรม  และอืนๆที
เกียวข้องกับ  คอมพิวเตอร์
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  6 พ.ศ.2552  มาตรา  67(5)  มาตรา  85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที  3  พ.ศ.2543  ข้อ  14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2  
     

ค่าสาธารณูปโภค รวม 229,600 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 120,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง,บ้านโพนทอง 
,บ้านหนองหญ้ารังกา 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง           30,000  บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง             30,000  บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา 30,000 บาท
4) โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง             30,000  บาท
ฐานอํานาจ 
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  6 พ.ศ.2552  มาตรา  67(5)  มาตรา  85(4) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที  3  พ.ศ.2543  ข้อ  14(1) (ค) 
"     
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ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 80,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่านําประปา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง           20,000  บาท
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง             20,000  บาท
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา  20,000  บาท 
4) โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง             20,000  บาท
ฐานอํานาจ 
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไข เพิมเติมถึงฉบับที  6 พ.ศ.2552  มาตรา  67(5)  มาตรา  85(4) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที  3  พ.ศ.2543  ข้อ  14(1) (ค) 
"     

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 29,600 บาท
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน  ระบบ  Asymmetric Digital Subscriber Line :ADSL   
จํานวน  9,600 บาท      
เพือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน  ระบบ  Asymmetric Digital Subscriber Line :ADSL   
จํานวน  9,600 บาท 
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)
     
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลโพน
ทอง  ระบบ  VDSL 50  M จํานวน   20,000 บาท    
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง,บ้านนาง
เม้ง, บ้านหนองหญ้ารังกา  ระบบ  VDSL 50  M   จํานวน   20,000
 บาท 
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)
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งบลงทุน รวม 7,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 7,900 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
"เครืองพิมพ์ ( Multifunction )  แบบฉีดหหมึก ( lnkjet )  จํานวน   1   
เครือง

จํานวน 7,900 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าเครืองพิมพ์เครืองพิมพ์( Multifunction )แบบฉีด
หมึก( lnkjet )  
เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer,Copier,Scanner และ fax 
ภายในเครืองเดียวกันใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก ( lnkjet ) มีความเร็วใน
การพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า 4,800X1,200  dpi  
หรือ 1,200X4,800 dpi มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 15
  นาทีต่อนาที (ppm) หรือ 10 ภาพต่อนาที (ipm) สามารถสแกน
เอกสาร ขนาดA4 ( ขาวดํา-สี) ได้มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่
น้อยกว่า 1,200X2400
Dpi มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed )ถ่ายสําเนา
เอกสารได้ทังสีได้ทังสีและขาวดํา สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400
 เปอร์เซ็นต์ มีช่องเชือมต่อ
ระบบเครือข่าย ( Network  lnterface ) แบบ 10/100 Base-t หรือดี
กว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้
สาย  ( Wi-Fi)ได้สามารถใช้ได้กับ A4,Letter,LegalและCustom โดย
ถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่ากระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100  แผ่น
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  6พ.ศ.2552  มาตรา  67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที  3  พ.ศ.2543  ข้อ  14(2)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
"     
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งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 9,632,996 บาท
งบบุคลากร รวม 5,263,956 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 5,263,956 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,820,236 บาท
เงินเดือนพนักงานครู  จํานวน 3,820,236.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  12
 เดือน 12 อัตรา จํานวน 2,785,272.- บาท ประกอบด้วย
1. ครู (คศ.1) จํานวน 8 อัตรา ตังไว้ 1,981,368.- บาท
2.  ครูผ้◌ูดูแลเด็ก (ครูผ้◌ูช่วย) จํานวน 4 อัตรา (รอการจัดสรร
จากกรมฯ) ตังไว้ ุ803,904.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานครูโรงเรียนอนุบาล  จํานวน  12
 เดือน 4 อัตรา จํานวน 1,034,964.- บาท ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 238,320.- บาท
2.  ครู (คศ.1)  จํานวน 3 อัตรา ตังไว้ ุ796,644.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงิน
เดือนครูและค่าจ้างประจํา
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที มท 0809.9/ว 25 เรือง
 การปรับอัตราเงิเดือนอัตราเงินเดือนสําหรับข้าราชการหรือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษาทีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ลงวันที 16 กร
กฏาคม 2558
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 ลงวัน
ที 13 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาบังคับ
◌6ุ. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
8. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,317,360 บาท
ค่าตอบแทนพนักงาน  จํานวน 1,317,360.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  จํานวน  12 เดือน 8 อัตรา จํานวน 980,040.- บาท ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยครูผ้◌ูดูแลเด็ก จํานวน 8 อัตรา ตังไว้ 980,040.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป (โรงเรียน
อนุบาล)  จํานวน  12 เดือน 1 อัตรา จํานวน 108,000.- บาท ประกอบ
ด้วย
1. ภารโรง จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 108,000.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจํา)
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก)  จํานวน  12 เดือน 8 อัตรา จํานวน 229,320.- บาท ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยครูผ้◌ูดูแลเด็ก จํานวน 8 อัตรา ตังไว้ 229,320.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 ลงวัน
ที 13 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาบังคับ
6. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
8. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 126,360 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน 1ุ26,360.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ (ผ้◌ูช่วยครูผู้ดูแลเด็กและภารโรง) จํานวน 12 เดือน 9
 อัตรา  จํานวน 114,360.- บาท ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยครูผ้◌ูดูแลเด็ก จํานวน 8 ราย ตังไว้ 114,360.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนสําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 12 เดือน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1. ภารโรง จํานวน 1 ราย ตังไว้ 12,000.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจํา)
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที 5 สิงหาคม 2558
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 ลงวัน
ที 11 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไปเงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
7. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  09:42:24 หน้า : 50/87



งบดําเนินงาน รวม 2,711,040 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,504,800 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
อาหารกลางวันเด็กโรงเรียนในสังกัด อบต. รร.อนุบาล อบต.โพนทอง จํานวน 284,000 บาท
อาหารกลางวันเด็กโรงเรียนในสังกัด อบต. รร.อนุบาล อบต.โพนทอง  
"เพือจ่ายเป็นค่าจ้างในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กโรงเรียน
อนุบาลในสังกัดอบต.โพนทอง จํานวน 71  คน  เป็นเวลา 200  วันๆ
ละ 20 บาท/คน 
ฐานอํานาจ
1. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.หนังสือด่วนทีสุด ที ชย 0023.◌6ุ/4461 ลงวันที 4 กรกฏาคม 2560
 เรือง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
    

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1,220,800 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดจ้างในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กใน
ศูนย์      จํานวน 1,220,800  บาท
พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 218 คนเป็นเวลา 280 วันละ 20 บาท/คนประกอบ
ด้วย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง   จํานวน  90    คน  
เป็นเงิน 504,000  บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง    จํานวน  64    คน             
เป็นเงิน 358,400 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา  จํานวน  64   คน  เป็น
เงิน 358,400  บาท
ฐานอํานาจ
1. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.หนังสือด่วนทีสุด ที ชย 0023.◌6ุ/4461 ลงวันที 4 กรกฏาคม 2560
 เรือง
ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
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ค่าวัสดุ รวม 1,206,240 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 1,206,240 บาท

1.  อาหารเสริม(นม)โรงเรียน      778,960.-บาท 
จํานวน  428   คน เป็นเวลา   260  วัน วันละ  7   บาท/คน ประกอบ
ด้วย 
โรงเรียนโพนทองพิทยา จํานวน  100    คน     เป็นเงิน 182,000  บาท
โรงเรียนบ้านนางเม้ง     จํานวน    77    คน     เป็นเงิน 140,140  บาท
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา  จํานวน 115  คน  เป็นเงิน 209,300
  บาท
โรงเรียนบ้านซับม่วง   จํานวน      24    คน       เป็นเงิน 43,680  บาท
โรงเรียนบ้านซับพระไวย์  จํานวน  41   คน       เป็นเงิน 74,620  บาท
โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง จํานวน  71 คน   เป็นเงิน 129,220
  บาท
ฐานอํานาจ
1. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.หนังสือด่วนทีสุด ที ชย 0023.◌6ุ/4461 ลงวันที 4 กรกฏาคม 2560
 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2561

2.อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    427,280.-บาท 
จํานวน  218  คน  เป็นเวลา  280  วันๆละ  7  บาท/คน  ประกอบด้วย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนทอง  จํานวน 90 คน เป็นเงิน 176,400 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง   จํานวน  64    คน เป็นเงิน 125,440
 บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา จํานวน 64 คน  
เป็นเงิน125,440  บาท
ฐานอํานาจ
1. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.หนังสือด่วนทีสุด ที ชย 0023.◌6ุ/4461 ลงวันที 4 กรกฏาคม 2560
 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2561

งบลงทุน รวม 230,000 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 230,000 บาท
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือสถาน
ทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง จํานวน 15,000 บาท
"ค่าติดตังระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(8)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
"     
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ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์ ซึงเป็นการติดตังครังแรกในอาคารหรือ
สถานทีราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง
ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง จํานวน 15,000 บาท
"ค่าติดตังระบบประปาและอุปกรณ์โรงเรียนอนุบาล อบต.โพนทอง
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(8)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
"     

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงทีดินและสิงก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ จํานวน 200,000 บาท
"เพือค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
การโรงเรียนละ 200,000.-บาท โรงเรียนอนุบาลอบต.โพนทอง
ฐานอํานาจ
1. ตามหนังสือสังการที ชย 0023.6/4461 ลงวันที  4 ก.ค. 60 เรืองซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้าน
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
.2561
2. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3. ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2537
หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาตรา 66,67(9)

งบเงินอุดหนุน รวม 1,428,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,428,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,428,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่า อาหารกลางวัน สถานศึกษาขันพืนฐาน ( ระดับเด็กเล็ก-ป.
6 ) 
จํานวน  357  คน  เป็นเวลา  200 วัน/ 20  บาท/คน  ประกอบด้วย 
โรงเรียนโพนทองพิทยา   จํานวน   100     คน  เป็นเงิน 400,000   บาท
โรงเรียนบ้านนางเม้ง       จํานวน    77     คน เป็นเงิน 308,000  บาท
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา จํานวน  115 คน เป็นเงิน 460,000  บาท
โรงเรียนบ้านซับม่วง      จํานวน   24     คน     เป็นเงิน 96,000  บาท
โรงเรียนบ้านซับพระไวย์  จํานวน   41  คน      เป็นเงิน 164,000  บาท
ฐานอํานาจ
1. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
2.หนังสือด่วนทีสุด ที ชย 0023.◌6ุ/4461 ลงวันที 4 กรกฏาคม 2560
 เรืองซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัว
ไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ
.ศ.2561
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 1,629,640 บาท
งบบุคลากร รวม 1,253,640 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,253,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,320 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 355,320.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน  12 เดือน 1
  อัตรา ประกอบด้วย
1. นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 355,320.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 42) พ.ศ. 2559 ลงวัที 26
 กุมภาพันธ์ 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 812,880 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 812,880.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 4
 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานขับรถขยะ  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 138,000.- บาท
2. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 3 อัตรา ตังไว้ 458,880.- บาท
- เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 12 เดือน 2
 อัตรา ประกอบด้วย
1. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 216,000.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที 4) พ.ศ
. 2557 ]ลงวันที 6 สิงหาคม 2557
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 85,440 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน 8ุ5,440.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 12 เดือน 3 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานขับรถขยะ จํานวน 1 ราย ตังไว้ 24,000.- บาท
2. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 37,440.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 12 เดือน 2 อัตรา ประกอบด้วย
1. คนงานประจํารถขยะ จํานวน 2 ราย ตังไว้ 24,000.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที 5 สิงหาคม 2558
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบดําเนินงาน รวม 376,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 20,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
"ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานและ
พนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา     20,000   บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85(3)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
"     
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ค่าใช้สอย รวม 236,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 126,000 บาท
"เพือจ่ายเป็น
-ค่าจ้างเหมาบุคคล เป็นรายเดือนเพือช่วยงานด้านสาธารณะ
สุข  จํานวน   8,500  บาท/เดือน
จํานวน 1 อัตรา  เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน  102,000 บาท
-ค่าจ้างเหมาบุคคล คัดแยกขยะ  จํานวน   2,000  บาท/เดือน
จํานวน 1 อัตรา  เป็นเวลา 12 เดือน เป็นเงิน  24,000 บาท
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(9) 85(1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543 ข้อ 14
 3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการควบคุมป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมป้องกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ในตําบลโพนทอง 
ฐานอํานาจ
1.ตังจ่ายตาม พรบ. สภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล มาตรา 67 (3)   
2.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     
   

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
ชุมชน
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3พ.ศ.2543 ข้อ 14
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
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โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะในชุมชน จํานวน 30,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกําจัดขยะใน
ชุมชน
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (2) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543 ข้อ 14
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด  
 เทป พีวีซี แผ่นใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบ
หมึก กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร ของใช้สําหรับการบรรจุหีบห่อ นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงานเครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ดแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พรม นาฬิกา เครืองคํานวณเลข แผงกันห้องฯลฯ 
ฐานอํานาจนที     
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา66,67 (9)  85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""          
"     

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 100,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นค่าแอลกอฮอล์ ออกซิเจน นํายาต่างๆ เวชภัณฑ์ เคมี
ภัณฑ์ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ถุงมือ กระดาษกรอง เครืองนึง เครืองมือ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ฯลฯ เช่น ทรายอะเบท ฯลฯเพือป้องกันลูกนํา
ยุงลายไว้คอยบริการชุมชนในการรักษาสภาพสิงแวดล้อมและอืนๆ
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (3) 85 (5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนขันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542
1 มาตรา 16 (19)"     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก  หมึกเครือง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อ
เนือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมโมรีซิป เมาส์เมนบอร์ด แผ่น
ดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคา 
หน่วยหนึง ไม่เกิน  20,000  บาท 
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66,67 (9) 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน             

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 90,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 90,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการทีเป็นสาธารณประโยชน์ จํานวน 90,000 บาท

"1 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน/หมู่บ้าน ทุกหมู่
บ้าน                   ตังไว้   90,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขใน
การดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
ตังจ่ายจากเงินอุดหนุนทัวไป
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แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทัวไปเกียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 827,620 บาท
งบบุคลากร รวม 751,620 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 751,620 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 587,700 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 587,700.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน  12 เดือน 2
 อัตรา ประกอบด้วย
1. นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ) จํานวน 1 อัตรา ตังไว้  280,080.- บาท
2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้ 307,620.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 42) พ.ศ. 2559 ลงวัที 26
 กุมภาพันธ์ 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 145,920 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 145,920.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 1
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 145,920.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที 4) พ.ศ
. 2557 ]ลงวันที 6 สิงหาคม 2557
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 18,000 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน 1ุ8,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 12 เดือน 1 อัตรา ประกอบด้วย
1.  ผ้◌ูช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 ราย ตังไว้ 18,000.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที 5 สิงหาคม 2558
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบดําเนินงาน รวม 76,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
"ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานและ
พนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา     10,000   บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85(3)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
"     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 36,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบลผ้◌ูมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ วันที 8 กรกฎาคม 2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผ้◌ูทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าวัสดุ รวม 20,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด  
 เทป พีวีซี แผ่นใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบ
หมึก กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ 
แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ทีถู
พืน ตะแกรงวางเอกสาร ของใช้สําหรับการบรรจุหีบห่อ นําดืมสําหรับ
บริการประชาชนในสํานักงานเครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บ
กระดาษ กุญแจ  พระบรมฉายาลักษณ์ กระดานไวท์บอร์ดแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ลี ม่านปรับแสง พรม นาฬิกา เครืองคํานวณเลข แผงกันห้องฯลฯ 
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา66,67 (9)  85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)""              
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 10,000 บาท
"- เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก  หมึกเครือง
พิมพ์  แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อ
เนือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมโมรีซิป เมาส์เมนบอร์ด แผ่น
ดิสก์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคา 
หน่วยหนึง ไม่เกิน  20,000  บาท 
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 66,67 (9) 85(5)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 220,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตําบลโพนทอง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตําบลโพนทอง
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  มีอํานาจหน้าทีในการสงเคราะห์ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล  มี
หน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตร 68 ""ภายใต้บังคับ
แห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร
     

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลโพนทอง จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลโพนทอง
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  มีอํานาจหน้าทีในการสงเคราะห์ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล  มี
หน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตร 68 ""ภายใต้บังคับ
แห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร"     
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โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงานและผู้ประสบปัญหา
สังคม

จํานวน 20,000 บาท

"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน
และผู้ประสบปัญหาสังคม
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  มีอํานาจหน้าทีในการสงเคราะห์ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล  มี
หน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตร 68 ""ภายใต้บังคับ
แห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร"     

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีหมู่บ้าน จํานวน 12 หมู่บ้าน จํานวน 120,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมสตรีหมู่บ้าน จํานวน 12
 หมู่บ้าน
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  มีอํานาจหน้าทีในการสงเคราะห์ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล  มี
หน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตร 68 ""ภายใต้บังคับ
แห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร"     

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลโพนทอง จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนตําบลโพนทอง
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติการกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2542 ได้กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  มีอํานาจหน้าทีในการสงเคราะห์ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
  มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล  มี
หน้าทีต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มาตร 68 ""ภายใต้บังคับ
แห่งกฏหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าทีต้องทําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ราษฎร
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 4,505,420 บาท
งบบุคลากร รวม 1,804,920 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,804,920 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,210,080 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 1,210,080.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน  12 เดือน 4
  อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูอํานวยการกองช่าง (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 396,000.- บาท
2. เจ้าพนักงานธุรการ (ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 346,560
.- บาท
3. นายช่างโยธา (ชํานาญงาน) จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 285,840.- บาท
4. นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน)   จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 181,680.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 42) พ.ศ. 2559 ลงวัที 26
 กุมภาพันธ์ 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เงินประจําตําแหน่ง  จํานวน 42,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  12 เดือน 1 อัตรา ประกอบ
ด้วย
1. ผ้◌ูอํานวยการกองช่าง  (อํานวยการท้องถิน ระดับต้น) จํานวน 1
 อัตรา ตังไว้ 42,000.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือ
จากเงินเดือของข้าราชการและลูกจ้างประจําของส่วนราชการ (ฉบับที
 4) พ.ศ. 2553
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 496,440 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จํานวน 496,440.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 12 เดือน 2
 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 156,000.- บาท
2. ผ้◌ูช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 124,440.- บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป จํานวน 12 เดือน 2
 อัตรา ประกอบด้วย
1. คนงานทัวไป  จํานวน 2 อัตรา ตังไว้ 216,000.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับพนักงานจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที 4) พ.ศ
. 2557 ]ลงวันที 6 สิงหาคม 2557
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 56,400 บาท
เงินเพิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  จํานวน 5ุ6,400.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน 12 เดือน 2 อัตรา ประกอบด้วย
1. ผ้◌ูช่วยนายช่างไฟฟ้า  จํานวน 1 ราย ตังไว้ 8,400.- บาท
2. ผ้◌ูช่วยนายช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 24,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างทัว
ไป จํานวน 12 เดือน 2 อัตรา ประกอบด้วย
1. คนงานทัวไป จํานวน 2 ราย ตังไว้ 24,000.- บาท
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง กําหนด
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการให้พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และ
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลได้รับเงินเพิมการครองชีพชัว
คราว (ฉบับที 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที 5 สิงหาคม 2558
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบดําเนินงาน รวม 1,369,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 134,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
"ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานและ
พนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา     10,000   บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85(3)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
"     
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 105,600 บาท
ค่าเช่าบ้าน จํานวน 105,600.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าซือบ้านของพนักงานส่วนตําบลผ้◌ูมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559 (ประกาศ ณ วันที 8 กรกฎาคม 2559)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,400 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 18,400.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผ้◌ูทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 670,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 70,000 บาท

"1. ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมลงทะเบียน  
  50,000  บาท
ฐานอํานาจ                                                          
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85(3)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค) 

2. ค่าสอบเขตทีดิน      20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสอบเขตทีดิน
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85(3)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค) 
"     
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท
"ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      50,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก และค่าใช้อืน ๆ
 ในการเดินทางไปราชการขงพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และบุคคล
ทีผู้บริหารท้องถินมีคําสังให้ไปปฏิบัติราชการให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตําบล 
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85(4)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.ระเบียบว่า มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที
ท้องถิน พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 2 พ.ศ. 2558 
     

โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม จํานวน 50,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงผังเมืองรวม  จํานวน  50,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2) 85(4)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
     

โครงการอบรมเพือเพิมประสิทธิภาพการปฎิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ
ผังเมืองรวม จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.2558 แก่ผู้บริหารท้องถิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง

จํานวน 50,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม เพือเพิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม จังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ
. 2558 แก่ผู้บริหารท้องถิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง
 ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2) 85(4)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 450,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่า
1.ค่าซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้       100,000   บาท
2. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์              30,000   บาท
3. ค่าซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 30,000    บาท
4. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว 120,000  บาท
5. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาล      20,000  บาท
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพือสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน เป็นต้น และรายจ่ายอืนทีเข้าประเภทรายจ่ายนี
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(2) 85(4)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
"     

ค่าวัสดุ รวม 515,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นกระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป
 เป๊ก เข็มหมุด เทป พีวีซี แบบใส กระดาษคาร์บอน กระดาษไข นํายาลบ
คําผิด กาว แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ตรา
ยาง ซอง ธงชาติ สิงพิมพ์ทีได้จากการซือหรือจ้างพิมพ์ ทีถู
พืน ตะแกรง เอกสาร ของใช้สําหรับการบรรจุหีบห่อ นําดืมสําหรับบริการ
ประชาชนในสํานักงาน เครืองตัดกระดาษ เครืองเย็บกระดาษ กุญแจ พระ
บรมฉายาลักษณ์ กระดานไวบอร์ด แผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี  ม่านปรับ
แสง พรม นาฬิกา เครืองคํานวณเลข แผงกันห้อง ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2     

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าฟิวส์ เข็มขัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ปลักไฟ สาย
ไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ไมโครโฟน ขาตังไมโครโฟน ลําโพง อุปกรณ์เสียง
ตามสาย ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2     
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วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท
"วัสดุก่อสร้าง
เพือจ่ายเป็นค่าไม้ เหล็ก อิฐ หิน ปูน ทราย สี วัสดุอืน ๆ ทีใช้ในงานก่อ
สร้าง   200,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค) 
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2     

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าแบตเตอรี ตลับลูกปืน นํามันเบรก นํามันเครือง ยาง
นอก ยางในหม้อนํารถยนต์ เบาะรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง เข็มขัดนิรภัย แม่
แรง ฯกุญแจเลือน ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2   

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 80,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืนของรถจักรยานยนต์ รถ
ยนต์ ฯลฯ
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2     
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ตลับผงหมึก หมึกเครือง
พิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนือง สายเคเบิล แป้นพิมพ์ เมมโมรี ซิม
 เมาส์ เมมบอร์ด แผ่นดิสก์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟแวร์ทีมีราคา
หน่วยหนึงไม่เกิน 200,000  บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
     

วัสดุอืน จํานวน 55,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่า
1.ค่าวัสดุประปาหมู่บ้าน   25,000 บาท
2. ค่าวัสดุประปา            30,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)  
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2    

ค่าสาธารณูปโภค รวม 50,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 50,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.4   

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  09:42:24 หน้า : 72/87



งบลงทุน รวม 531,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 75,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
จัดซือโต๊ะทํางานผู้อํานวยการท้องถินระดับต้น จํานวน 8,000 บาท
เพือจัดซือ โต๊ะทํางานผู้อํานวยการท้องถินระดับต้น  จํานวน  1
 ตัว ราคา 8,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
ตู้เก็บเอกสารแบบลินชัก (4 ชัน) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 10,000 บาท จํานวน 20,000 บาท
เพือจัดซือ ตู้เก็บเอกสารแบบลินชัก (4 ชัน) ใช้เก็บเอกสารแบบแปลนขอ
อนุญาตก่อสร้าง (แบบ A3) จํานวน 2 หลัง ๆ ละ 10,000 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
กล้องวัดมุม  จํานวน  1  ตัว จํานวน 9,000 บาท
เพือจัดซือกล้องวัดมุม  จํานวน  1 ตัว  จํานวน  9,000     บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
เครืองเจีย/เครืองตัด แบบถือถือ จํานวน 1 เครือง จํานวน 5,500 บาท
เพือจัดซือเครืองเจีย/เครืองตัด แบบมือถือ  1 เครือง จํานวน  5,500 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2
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ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
กล้องดิจิตอล  จํานวน 1 เครือง จํานวน 10,000 บาท
เพือจัดซือกล้องดิจิตอล จํานวน  1 เครือง
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล ( ราคากลางกระทวง ICT ) 
จํานวน 1 เครือง

จํานวน 23,000 บาท

"เครืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล ( ราคากลางกระทวง ICT )
จํานวน  1  เครืองๆละ 23,000.-บาท 
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.2537
  แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที  6พ.ศ.2552  มาตรา  67 68  85(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที  3  พ.ศ.2543  ข้อ  14(2)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  ข้อ 2.5.2     
   

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 456,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเหล็กทางเข้าหมู่บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที 10 
ตําบลโพนทอง  อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 161,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ก่อสร้างซุ้มประตูเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน
หนองหญ้ารังกา หมู่ที 10 ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง  15.00 เมตร สูงเฉลีย 5.50 เมตร ตามแบบ อบ
ต.โพนทองกําหนด
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67-68 และมาตรา 85(7) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2) 
โครงการก่อสร้างป้ายด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลตําบลโพนทอง ตําบลโพนทอง 
อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 89,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการก่อสร้างป้ายด้านหน้าโรงเรียนอนุบาล
ตําบลโพนทอง ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ปริมาณงาน ขนาดความยาว 9.00 เมตร สูงเฉลีย 2.20 เมตร หรือมีพืนที
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 19.80 ตารางเมตร
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67-68 และมาตรา 85(7) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2) 
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โครงการติดตังป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง หมู่ที 3,11 ตําบลโพน
ทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 49,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตังป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง
 หมู่ที 3,11 ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน ติดแผ่นหินแกรนิตสีดําพร้อมตัวหนังสือแบบเซาะร่อง หรือมี
พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 8.21 เมตร  (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67-68 และมาตรา 85(7) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2)
โครงการติดตังป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที 4,9,10 
ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 57,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตังป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
หญ้ารังกา หมู่ที 4,9,10 ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปริมาณงาน ติดแผ่นหินแกรนิตสีดําพร้อมตัวหนังสือแบบเซาะร่อง หรือมี
พืนทีดําเนินการไม่น้อยกว่า 9.60 เมตร  (ตามแบบ อบต.โพนทอง
กําหนด)
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67-68 และมาตรา 85(7) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2) 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุและห้องประชุม และอาคารบ่อดัก
ไขมัน องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

จํานวน 100,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุและห้อง
ประชุม และอาคารบ่อดักไขมัน องค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง อําเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
ปริมาณงาน
1.ปรับปรุงหลังคาห้องประชุม จํานวน 15 ตารางเมตร 2.ซ่อมแซมฝ้า
เพดานห้องประชุม 20 ตารางเมตร และเปลียนพัดลมเพดาน
2.ติดตังรางนําสังกะสี อาคารบ่อดักไขมัน
3.ปรับปรุงหลังคาห้องเก็บพัสดุ จํานวน 25 ตารางเมตร ติดตังฝ้ายิบ
ซัมบอร์ดฉาบเรียบ พร้อมปูกระเบืองเซรามิค จํานวน 29 ตารางเมตร
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67-68 และมาตรา 85(7) 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(2) 
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งบเงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 800,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 800,000 บาท
"อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ   500,000 บาท
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (จ) 

อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ
-เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ   300,000
  บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (จ)  
"     

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รวม 130,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 130,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าธรรมเนียมทิงขยะเทศบาลเมืองชัยภูมิ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมทิงขยะเทศบาสลเมืองชัยภูมิ
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (จ)
     

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 30,000 บาท
"ถังรองรับขยะ
เพือจ่ายเป็นค่าซือถังรองรับขยะไว้คอยบริการชุมชนในการรักษาภาพสิง
แวดล้อม
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา  85(5)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึง ฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
"     
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 26,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 26,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 26,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการประชาคมเพือทบทวนแผนพัฒนาท้องถินสีปี ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561

จํานวน 20,000 บาท

เพือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาคมเพือทบทวนแผนพัฒนาท้องถินสี
ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) ฉ""  
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
4.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ
.2559
โครงการส่งเสริมสนับสนุนแผนชุมชน ประจําปี 2561 จํานวน 6,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ (โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน ประจําปี 2561)  ตังไว้  6,000 บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 68  
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14(1) ฉ" 
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 100,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสําหรับเยาวชนและประชาชน
ในพืนที

จํานวน 100,000 บาท

"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
สําหรับเยาวชนและประชาชนในพืนที
ฐานอํานาจ  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(5,6) , 85 (4)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543 ข้อ 14 (1)"     
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 460,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 460,000 บาท
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 460,000 บาท
"อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลโพนทอง  460,000 บาท
 1.)โครงการสืบสานประเพณีบุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อพระยาแล 100,000
 บาท
 2.)งานเจ้าพ่อพระยาแล ปี 2561 60,000 บาท
 3.)โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ฮีต  12 คลอง 14  200,000
 บาท
 4.) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมทํานุบํารุงทางศาสนาและพระมหา
กษัตรย์  100,000 บาท
ฐานอํานาจ  
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67,  85 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543 ข้อ 14 (1)
"     

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 629,320 บาท
งบบุคลากร รวม 367,320 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 367,320 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 367,320 บาท
เงินเดือนพนักงานส่วนตําบล  จํานวน 367,320.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ พนักงานส่วนตําบล จํานวน  12 เดือน 1
 อัตรา ประกอบด้วย
1. นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ) จํานวน 1 อัตรา ตัง
ไว้  367,320.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดชัยภูมิ เรือง หลัก
เกณฑ์และเงือนไขเกียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตําบล (แก้ไขเพิมเติม ฉบับที 42) พ.ศ. 2559 ลงวัที 26
 กุมภาพันธ์ 2559
5. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
6. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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งบดําเนินงาน รวม 262,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 20,000 บาท
"ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
-เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาให้แก่พนักงานและ
พนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลา     20,000   บาท
ฐานอํานาจ
1.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติม ถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85(3)
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14(1) (ค)
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.4/ว 1562 ลงวันที 15
 พฤษภาคม 2550 เรือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  
"     

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผ้◌ูทีมีสิทธิได้ตามระเบียบ
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (3)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0809.3/ว 4522 ลงวันที 9
 สิงหาคม 2559 เรือง ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและค่าเล่า
เรียน

ค่าใช้สอย รวม 232,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 102,000 บาท

"1.1 ค่าจ้างเหมาบุคลช่วยงานด้านเกษตร  เพือจ่ายในการจ้างเหมาบุคคล
ช่วยงานด้านเกษตร จํานวน 1 อัตราๆละ 8,500 บาท เป็นเวลา 12
 เดือน        
ตังจ่ายจากเงินรายได้  เป็นเงิน  102,000.00 บาท
ฐานอํานาจ
โดยตังจ่ายจาก พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ
.ศ.2537 หมวดที 3 อํานาจหน้าที ขององค์การบริหารส่วน
ตําบล มาตรา  67 (9) ตังจ่ายจากเงินรายได้    
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
"เพือใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (7) และ 85 (4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน      

โครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพือปรับปรุงดิน จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการปลูกปุ๋ยพืชสดเพือปรับ
ปรุงบํารุงดิน
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (7) และ 85 (4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
5. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน       

โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้นําหมักชีวภาพ จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้นํา
หมักชีวภาพ
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (7) และ 85 (4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเข้า
รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
4. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542
 มาตรา 16 (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
5. หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน       
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต

จํานวน 20,000 บาท

"เพือจ่ายตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงยก
ระดับคุณภาพชีวิต
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68 (7) และ 85 (4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ค)
3.โดยตังจ่ายจาก พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 หมวดที 3 อํานาจหน้าทีขององค์การบริหารส่วน
ตําบล มาตรา 66"     

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 50,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการ  รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน
เพือจ่ายตามโครงการ  รักนํา รักป่า รักษาแผ่นดิน เพือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที 9 และเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที 10 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรนําและป่า  รวมทัง สร้าง
จิตสํานึกของประชาชนในการรักษาสิงแวดล้อม  และอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน ด่วนทีสุด ที มท 0801.2/ว 1060 ลงวันที 31 พฤษภาคม 2559
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 68(7) และ 85 (4)
2.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 30,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเกียวกับการเกษตร (จอบ เสียม กรรไกรตัด
หญ้า ใบมีดเครืองตัดหญ้า ฯลฯ )
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552  85(5) 
2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543 ข้อ 14 (1) (ค)"     
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 21,757,546 บาท
งบกลาง รวม 21,757,546 บาท
งบกลาง รวม 21,757,546 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 242,976 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 242,976.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทัวไป จํานวน  12 เดือน 32 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไปของอบต.โพนทอง,      
ผ้◌ูช่วยครูผ้◌ูดูแลเด็ก และพนักงานจ้างทัวไป  ประกอบด้วย
    1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทัวไป ตังไว้ 172,548
.- บาท
     1.2 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผ้◌ูช่วยครูผ้◌ูดูแลเด็ก) ตังไว้ 9,708
.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผ้◌ูช่วยครุผ้◌ูดูแลเด็ก) จํานวน 8 ราย ตัง
ไว้ 54,720.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. พนักงานจ้างทัวไป (ภารโรง) จํานวน 1 ราย ตังไว้ 6,000.- บาท
โดยตังจ่ายจาก เงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน
ครูและค่าจ้างประจํา)
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 (1) (ก)
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที 31
 พฤษภาคม 2560 เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0809.4/ว 1157 ลงวัน
ที 13 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการเงินอุดหนุนทัวไป เงินอุด
หนุนสําหรับการจัดการศึกษาบังคับ
◌6ุ. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว 3301 ลงวัน
ที 14 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
8. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  09:42:24 หน้า : 82/87



เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 12,000,000 บาท
 "เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้
สูงอายุ จํานวน  12,000,000.00 บาท
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(6)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543 ข้อ 14 วรรคสอง
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้อ 2.4.6  การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 8,000,000 บาท
"เพือเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสนับสนุนการสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
จํานวน  8,000,000 บาท
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67(6)
2.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้อ 2.4.6  การส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ     

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 90,000 บาท
"เพือจ่ายเป็นค่าเบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์จํานวน 15 รายๆละ 500 บาท/เดือน
รวม 12 เดือน
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (10)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ.2543 ข้อ 14 วรรคสอง
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน     

วันทีพิมพ์ : 21/8/2560  09:42:24 หน้า : 83/87



สํารองจ่าย จํานวน 843,219 บาท
"จ่ายเพือการบรรเทาสาธารณภัย ตังไว้  150,000.00 บาท
เพือจ่ายกรณีฉุกเฉินไม่อาจคาดเดาได้ เช่น วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง  ภัย
หนาวและอัคคีภัย  
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(10)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14วรรคสอง
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(เงินสํารองจ่ายให้ตังจ่ายเพียงพอต่อการ
เผชิญหตุสาธณภัยตลอดปี)

จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินอืนๆ ตังไว้  693,219.00  บาท
ฐานอํานาจ
1.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 85(10)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ14วรรคสอง
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
 (เงินสํารองจ่ายให้ตังจ่ายเพียงพอต่อการ เผชิญเหตุสาธารณภัยตลอด
ปี)        
     

รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 273,968 บาท
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"รายจ่ายตามข้อผูกพัน       จํานวน    273,968   บาท
1. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพนทอง ตังไว้ 121,968
 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลโพนทอง 
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 วรรคสอง 
3. ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือง การกําหนด
หลักเกณฑ์เพือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ดําเนินงานและ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถินหรือพืนที  พ.ศ
. 2557)

2. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตังไว้ 30,000.00 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโพนทอง
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (10)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 วรรคสอง 
3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.4/ว 1659 ลงวัน
ที 24 สิงหาคม 2553 เรือง แนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน)

3. รายจ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่าปรับตาม
กฎหมายจราจรทางบก ตังไว้ 2,000.00 บาท
- เพือจ่ายเป็นรายจ่ายในการจัดการจราจร โดยพิจารณาจ่ายจากเงินค่า
ปรับตามกฎหมายจราจรทางบก
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (9) และ 85 (10)

4. ทุนการศึกษาสําหรับครูผ้◌ูดูแลเด็ก ตังไว้ 120,000.00 บาท
- ทุนการศึกษาสําหรับครูผ้◌ูดูแลเด็ก (จัดสรรค่าธรรมเนียมการ
ศึกษา งวดที 3 อัตราคนละ 30,000.00 บาท จํานวน 4 อัตรา เป็น
เงิน 120,000.00 บาท ซึงเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถินกับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต)"  
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ฐานอํานาจ   
1.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
2.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 วรรคสอง 
4.หนังสือ ที มท 0809.2/ว 138 ลงวันที 30 ธันวาคม 2558 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการคํานวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน

     

เงินช่วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท
เพือสงเคราะห์ เด็ก สตรี คนทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสขาดผู้อุปการะ
เลียงดูไม่มีอาชีพและยากจน
เพือจ่ายสงเคราะห์เด็ก สตรี คนทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ  ตังไว้ 
50,000.00 บาท
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67(6)85(4)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับท3ี พ.ศ.2543 ข้อ 14
3.หนังสือ ด่วนมากที ชย 0023.6/3961 ลงวันท1ี6 มิถุนายน 2560
 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 200,688 บาท
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท
.) จํานวน 200,688.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.) ตังไว้ 200,688.- บาท โดยคํานวณจากงบประมาณการราย
รับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 โดยไม่ต้องนํารายรับประเภทพันธบัตร เงินก้◌ู เงินทีมีผ้◌ูอุทิศให้ และเงิน
อุดหนุน มารวมคํานวณ โดยคํานวณอัตราร้อยละ 1
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 วรรคสอง
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989 ลงวัน
ที 31 พฤษภาคม 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปี พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5. หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที มท 0809.2/ว
 53 ลงวันที 5 กรกฎาคม 2560 เรือง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3
 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
6. หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ที มท
 0808.5/ว 30 ลงวันที 12 กรกฎาคม 2560 เรือง ซักซ้อมการส่งเงิน
สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561
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เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 56,695 บาท
เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 56,695.- บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา จํานวน 12 เดือน 1
 อัตรา ประกอบด้วย
1. พนักงานประสานงานชนบท จํานวน 1 อัตรา ตังไว้ 56,695.- บาท
ตังจ่ายจาก เงินรายได้ อบต.
ฐานอํานาจ
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 85 (1)
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541
 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 14 วรรคสอง
3. หนังสือ ที มท 0023.6/3961 ลงวันที 16 มิถุนายน 2560 เรือง ซัก
ซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ
. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
4. คําสังองค์การบริหารส่วนตําบลโพนทอง ที 23/2559 เรือง ยกเลิกคํา
สัง และสังจ่ายเงินบําเหน็จรายเดือนลูกจ้างประจํา (ถ่ายโอน) ให้แก่ นาง
สาววรมัย กลินพงษา ลงวันที 27 มกราคม 2559 
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