
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง
อําเภอ ปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 8,349,160 บาท
งบบุคลากร รวม 6,254,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเงินเดือนให้แก่นายก อบต. และ รองนายก อบต
.จํานวน 2 คน 

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งให้แก่ นายกอบต. และรอง
นายก จํานวน 2 คน 

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ นายกอบต. เและรอง
นายก จํานวน 2 คน 

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ทีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 86,400 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เลขานุการ นายก อบต. และทีปรึกษา
นายก อบต.

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,886,400 บาท
- ค่าตอบแทนประธานสภา อบต.      134,640   บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต.  110,160  บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จํานวน 18  คน   1,555,200  บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. 86,400   บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 3,683,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,694,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการใน
สังกัด (สํานักปลัด )จํานวน 8 อัตรา ประกอบด้วย
- ปลัด อบต. 
- หัวหน้าสํานักปลัด   
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  
- นิติกรชํานาญการ 
- นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
- นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
        เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้า
ราชการทีควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 743,040 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด (สํานัก
ปลัด) จํานวน 5 อัตรา ดังนี
  พนักงานจ้างตามภารกิจ   2 อัตรา      จํานวน   419,040  บาท
- ผช.นักพัฒนาชุมชน  จํานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างทัวไป  3  อัตรา      จํานวน    324,000  บาท 
- คนงานทัวไป    จํานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์    จํานวน  2  อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในสังกัด   
งบดําเนินงาน รวม 2,037,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 260,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. ตาม
ทีได้รับมอบหมาย  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทน  อปพร.  
เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  เงินรางวัล   เป็นต้น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจํา
ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 1,387,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือทําความสะอาด
อาคารทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง ทังภายในและภายนอก
อาคาร  ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท 
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม
หนังสือ  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล    ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
เบียประกัน      ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าทําเนียมต่างๆ ค่าติดตัง
ฟ้า ค่าติดตังประปา และค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น            
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพือรักษาความ
ปลอดภัยสถานทีราชการบริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลภู
หลวง ในอัตราเดือนละ 8,000 บาท 

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 45,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี
- ค่าเลียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิน  20,000   บาท
- ค่ารับรองเกียวกับการต้อนรับบุคคล  25,000  บาท
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าของขวัญ  ของรางวัล จํานวน 5,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าของขวัญ  ของรางวัล เนืองในโอกาสสําคัญต่างๆ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังท้องถิน จํานวน 500,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตังขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถินตามทีกฎหมายกําหนดเช่นการเลือกตังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล กรณีครบวาระ เช่น ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดการเลือกตัง  ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์และ รณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงสิทธิหน้าทีและการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในการเลือกตัง ฯลฯ 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที  155  ลําดับที 9

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างในการเข้ารับการอบรมและสัมมนาตาม
โครงการทีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือมีคําสังให้เข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรต่างๆเพือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทังในและ
นอกประเทศ  
ค่าพวงมาลา  กระเช้าดอกไม้ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นจัดซือพวงมาลา  กระช้าดอกไม้  ของขวัญ  สําหรับพิธีการ
สําคัญต่างๆ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือเพิมศักยภาพพนักงานลูกจ้าง  สมาชิก
สภา อบต.และผู้นําชุมชน

จํานวน 230,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของผู้
บริหารฯ  สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจนผู้นําหมู่
บ้าน/ชุมชน เพือพัฒนาบุคลากรและเพิมศักยภาพให้กับท้องถิน เช่น ค่า
ตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าพาหนะ ฯลฯ   
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 -เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 151  ลําดับที 1

โครงการอบรมฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง

จํานวน 10,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม แก่ผู้
บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร  เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร    ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอืนๆ
ทีเกียวข้องกับโครงการเป็นต้น  
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 154 ลําดับที 7          
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 130,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 390,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  เช่น  โต๊ะ เก้าอี  ตู้
ต่างๆ กระดาษ  ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด ยางลบ  กระดาษ  ธงชาติ  นํา
ดืม เครืองคิดเลข หมึกเครืองถ่ายเอกสาร ซอง เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  เข็มขัดรัดไฟฟ้าเทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอก
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือ แปรง  ไม้กวาด  ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนําจาน
รอง  ถาด เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาสี ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี  ปูนซีเมนต์  ทราย อิฐ  ค้อน  คีม  ชะแลง สว่าน เลือย ตลับเมตร  ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา เป็นต้น

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือยานพาหนะและขนส่ง เช่น แบตเตอรี นํามัน
เบรก ยางนอก- ใน  สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน  กรวย
จราจร  เป็นต้น

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม ล้าง  อัดขยาย
รูป กระดาษเขียนโปสเตอร์  เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นผ้าหมึก  ตลับผงหมึก อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  แป้นพิมพ์เม้าส์ และอุปกรณ์เพิมเติม เป็นต้น

งบลงทุน รวม 48,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 48,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
พัดผมติดผนัง จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมติดผนัง  ขนาด 18 นิว ชนิด 3 ใบพัด ปรับแรง
ลมได้ 3 ระดับ ระบบทํางานด้วยสวิตซ์แบบเชือกดึง  จํานวน 5 ตัว
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 259 ลําดับที 5 
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พัดลมอุตสาหกรรมแบบตังพืน จํานวน 7,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือพัดลมอุตสาหกรรมแบบตังพืน  ใบพัด ขนาด 24
 นิว  ปรับแรงลมด้วยปุ่มกด 3 ระดับ  ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
( มอก.)  จํานวน 2 ตัว 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 259 ลําดับที 5

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 16,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จํานวน 1 เครือง   โดย
มีคุณลักษณะพืนฐานดังนี 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึง หรือดีกว่า ดังนี 
1) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญา
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 6 แกน หรือ 
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จํานวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จํานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า   
จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 
 -  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 258 ลําดับที 4
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เครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA   จํานวน 6
 เครือง /เครืองละ 2,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี 
1. มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 259 ลําดับที 6

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทีทําการปกครองอําเภอปักธงชัยตามโครงการจัด
งานรัฐพิธี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อําเภอปักธงชัย ตามหนังสือที
นม 1118/ ว 921  ลงวันที    26  มิถุนายน  2561 

งานบริหารงานคลัง รวม 3,022,560 บาท
งบบุคลากร รวม 1,942,560 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,942,560 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,348,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการสังกัด
กองคลัง  จํานวน  4 อัตรา   ดังนี 
-ผู้อํานวยการกองคลัง 
-นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
-เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที
ควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 232,920 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเดือนของลูกจ้างประจําในสังกัด
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 297,360 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด (กองคลัง) จํานวน  2
 อัตรา ดังนี 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ    
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 21,480 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในสังกัด 
งบดําเนินงาน รวม 1,069,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 220,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ตามที
ได้รับมอบหมาย  เช่นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทน อปพร.  เงินตอบแทนเจ้า
หน้าทีในการเลือกตัง เงินรางวัล เป็นต้น ฯลฯ
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ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจํา
ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 174,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าเบียประกัน     ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่า
ทําเนียมต่างๆ   ค่าติดตังฟ้า  ค่าติดตังประปา และ ค่าติดตัง
โทรศัพท์   เป็นต้น 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบ
ต. พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างในการเข้ารับการอบรมและสัมมนาตาม
โครงการทีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือมีคําสังให้เข้ารับการอบรม
ตามหลักสูตรต่างๆ เพือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทังในและ
นอกประเทศ
โครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที จํานวน 4,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีเคลือนที เช่นค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้อง 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 151 ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 330,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  เช่น  โต๊ะ  เก้าอี  ตู้
ต่างๆ  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ  กระดาษ  ธง
ชาติ  นําดืม เครืองคิดเลข หมึก ซอง เป็นต้น
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วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 230,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามัน
เบนซิน ดีเซล  นํามันเครือง นํามันจารบี  ก๊าซ  แก๊สหุงต้ม เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นผ้าหมึก  ตลับผงหมึก อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  แป้นพิมพ์เม้าส์ และอุปกรณ์เพิมเติม เป็นต้น

ค่าสาธารณูปโภค รวม 345,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 270,000 บาท

เพือจ่ายเป็นไฟฟ้าของสํานักงาน
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทีใช้ในสํานักงาน
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  เป็นต้น
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าธรรมเนียมการ
ใช้บริการ เป็นต้น

งบลงทุน รวม 11,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน จํานวน 11,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กชนิด  2 บาน   จํานวน 2 หลัง / หลังละ 5,500
 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.)
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 260 ลําดับที 10
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 296,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 200,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 100,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเจ็ดวันอันตราย (ปีใหม่) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเจ็ดวันอันตรายในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ เพืออํานวยความสะดวกในการตังจุดบริการประชาชนและรณรงค์
เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม วัสดุอุปกรณ์  ค่า
ป้าย  ค่าตอบแทน อปพร. และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0804.5 /ว 1634 ลงวันที 22   กันยายน 2557 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.4 / ว
 661 ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 113 ลําดับที 1

โครงการเจ็ดวันอันตราย (สงกรานต์) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเจ็ดวันอันตรายในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ เพืออํานวยความสะดวกในการตังจุดบริการประชาชนและ
รณรงค์เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม วัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้าย  ค่าตอบแทน อปพร. และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้องกับ
โครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0804.5 /ว 1634 ลงวันที 22   กันยายน 2557
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุดที มท 0810.4 / ว
 661  ลงวันที 9 มีนาคม 2561
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 113  ลําดับที2

โครงการฝึกอบรมขับขีปลอดภัย ถูกกฎจราจร จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการฝึกอบรมขับขีปลอดภัย ถูกกฎ
จราจร เพือป้องกันและลดอุบัติเหตุ เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม วัสดุ
อุปกรณ์  ค่าป้าย  ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 114 ลําดับที 5

โครงการฝึกอบรมไฟป่าและหมอกควัน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการฝึกอบรมไฟป่าและหมอกควัน เช่น
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม ละค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 2360 ลงวันที 2 พฤศจิกายน  2558
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557      
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 )  หน้าที 163 ลําดับที 4
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โครงการให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการให้ความรู้เกียวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฯ เช่นค่าวัสดุอุปกรณ์   ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
และเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 79  ลําดับที 1

ค่าวัสดุ รวม 100,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามัน
เบนซิน ดีเซล  นํามันเครือง นํามันจารบี ก๊าซ   แก๊สหุงต้ม เป็นต้น

วัสดุเครืองดับเพลิง จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุ เช่น ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง อุปกรณ์ต่อ
พ่วง และอุปกรณ์ทีเกียวข้องกับการดับเพลิง เป็นต้น

งบลงทุน รวม 96,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 96,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครืองรับส่งวิทยุ จํานวน 96,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/ FM ชนิดมือ
ถือ    จํานวน  8  เครือง /เครืองละ12,000 บาท  โดยมีรายละเอียดและ
คุณลักษณะดังนี
- ขนาดกําลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครือง แท่นชาร์ท
 แบตเตอรี        1 ก้อน เสายาง เหล็กพับ
    หมายเหตุ  ย่านความถีสําหรับหน่วยงานราชการ  VHF 136 –
 174 Mhz
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9  มิถุนายน  2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 262 ลําดับที 14 

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 1,100,520 บาท
งบบุคลากร รวม 624,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 624,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 355,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการในสังกัด
กองการศึกษา จํานวน 2     
 อัตรา ดังนี 
-    ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ   
-    นักวิชาการศึกษา            

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที
ควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 227,640 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด จํานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ   จํานวน 1  อัตรา     
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

งบดําเนินงาน รวม 475,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 35,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. ตาม
ทีได้รับมอบหมาย  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทน  อปพร.  
เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  เงินรางวัล   เป็นต้น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 5,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าศึกษาบุตรแก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้
รับตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 355,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพือทําความ
สะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ภูหลวง จํานวน 3 แห่ง  ในอัตราคน
ละ 5,000  บาทต่อเดือน
ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ เข้าเล่ม
หนังสือ  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล    ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  ค่า
เบียประกัน      ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าทําเนียมต่างๆ ค่าติดตัง
ฟ้า ค่าติดตังประปา และค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น            

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต เช่น ค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างในการเข้ารับการอบรมและสัมมนา    ตามโครงการทีได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือมีคําสังให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ เพือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทังในและนอกประเทศ
โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน (เทอม 2 ของปีการศึกษา) จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาค
เรียน (เทอม 2)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 569 ลงวันที 14 มีนาคม 2551
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 116  ลําดับที1
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โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ศพด.สังกัด อบต.ภู
หลวง

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าอบรมเพือพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูเด็ก  เช่น ค่าวิทยากร   ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 126 ลําดับที 5

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 85,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 35,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  เช่น  โต๊ะเก้าอี  ตู้
ต่างๆ  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด    ยางลบ กระดาษ  ธง
ชาติ  นําดืม เครืองคิดเลข หมึกเครืองถ่ายเอกสาร  ซอง    เป็นต้น

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็น ค่าจัดซือ แปรง  ไม้กวาด   ถ้วยชาม  ช้อนส้อม  แก้วนําจาน
รอง  ถาด เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นผ้าหมึก     ตลับผงหมึก อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  แป้นพิมพ์เม้าส์ และอุปกรณ์เพิมเติม เป็นต้น 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 4,341,952 บาท
งบบุคลากร รวม 985,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 985,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 805,080 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการครูผู้ดูแล
เด็ก   จํานวน 3 อัตรา 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานตามภารกิจ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน 1 อัตรา

งบดําเนินงาน รวม 1,916,872 บาท
ค่าตอบแทน รวม 73,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. ตาม
ทีได้รับมอบหมาย  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทน  อปพร.  
เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  เงินรางวัล   เป็นต้น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 43,600 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจํา
ตามระเบียบกําหนด

วันทีพิมพ์ : 22/11/2561  15:23:40 หน้า : 12/32



ค่าใช้สอย รวม 863,600 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเรียนรู้นอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯสังกัด อบต.ภูหลวง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้นอกสถานทีของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ภูหลวง ทุกศูนย์ 1 ครังต่อปี เช่น ค่าจ้างเหมารถ  ค่าวิทยากร  ค่า
อาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืนๆเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 125 ลําดับที 3

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จํานวน 843,600 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน  จํานวน     583,700 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
อบต.ภูหลวง คนละ  20  บาท  จํานวน  245  วันโดยมีรายละเอียดดังนี
-ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกก
ภาคเรียนที 2/2561จํานวน  33  คนๆ ละ 20  บาท  จํานวน  120  วัน
เป็นเงิน  79,200 บาท
ภาคเรียนที 1/2562จํานวน  35  คนๆ ละ 20  บาท  จํานวน 125  วัน
เป็นเงิน  87,500  บาท
รวม 245 วัน เป็นเงิน  166,700  บาท
-ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองนก
เขียน
ภาคเรียนที 2/2561 จํานวน  50  คนๆ ละ 20  บาท  จํานวน 120 วัน
เป็นเงิน  120,000 บาท
 ภาคเรียนที 1/2562จํานวน  55  คนๆ ละ 20 บาท  จํานวน 125 วัน
เป็นเงิน  137,500 บาท
รวม  245  วันเป็นเงิน 257,500  บาท
-ค่าอาหารกลางวันแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ภูหลวง(บ้านหลุม
เงิน)
ภาคเรียนที 2/2561 จํานวน  30  คนๆ ละ 20 บาท  จํานวน 120 วัน
เป็นเงิน  72,000 บาท
ภาคเรียนที 1/2562จํานวน  35  คนๆ ละ 20 บาท  จํานวน 125 วัน
เป็นเงิน  87,500  บาท
จํานวน  245  วันเป็นเงิน  159,500บาท
(จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิน)
-ค่าจัดการเรียนการสอน  (รายหัว ) จํานวน   192,100 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดหาสือการเรียน การสอน  วัสดุการศึกษา และเครืองเล่น
พัฒนาการเด็ก ฯลฯ สําหรับเด็กอายุ 2 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบ
ต.ภูหลวง   จํานวน 113 คน 
คนละ 1,700  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกกจํานวน 33คนๆ ละ1,700
บาท  
เป็นเงิน  56,100  บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จํานวน 50 คน ๆ
 ละ 1,700บาท  เป็นเงิน 85,000บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหลวง(บ้านหลุมเงิน)จํานวน 30คนๆละ
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1,700 บาท  เป็นเงิน 51,000 บาท

- ค่าหนังสือเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี จํานวน  12,000   บาท
เพือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ภูหลวง  จํานวน  60  คน คนละ 200  บาท/ปีโดยมีราย
ละเอียดดังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกกจํานวน 15คนๆ ละ 200 บาท  
เป็นเงิน  3,000  บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จํานวน 30 คน ๆ
 ละ  200บาท  เป็นเงิน 6,000บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน) จํานวน 15
 คนๆ ละ 200 บาท   เป็นเงิน 3,000 บาท

-ค่าอุปกรณ์การเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี จํานวน 12,000   บาท 
 เพือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.ภูหลวง  
จํานวน  60  คน คนละ 200  บาท/ปีโดยมีรายละเอียดดังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกกจํานวน 15คนๆ ละ 200 บาท  
เป็นเงิน  3,000  บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จํานวน 30 คน ๆ
 ละ  200 บาท  เป็นเงิน 6,000 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน)จํานวน 15
 คนๆ ละ  200 บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท

-ค่าเครืองแบบนักเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี จํานวน  18,000    บาท
เพือจ่ายเป็นค่าเครืองแบบนักเรียน  สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.ภูหลวง  จํานวน  60  คน คนละ 300  บาท/ปีโดย
มี รายละเอียดดังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกกจํานวน 15คนๆ ละ 300 บาท  
เป็นเงิน  4,500  บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จํานวน 30 คน ๆ
 ละ  300บาท  เป็นเงิน 9,000 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน)จํานวน 15
 คนๆ ละ  300 บาท  เป็นเงิน 4,500 บาท

-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปีจํานวน 25,800 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด  อบต.ภูหลวง  จํานวน  60  คน คนละ 430  บาท/ปี
โดย    มีรายละเอียดดังนี
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกกจํานวน 15คนๆ ละ 430 บาท  
เป็นเงิน  6,450  บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน จํานวน 30 คน ๆ
 ละ 430 บาท เป็นเงิน 12,900 บาท
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ภูหลวง (บ้านหลุมเงิน) จํานวน 15
 คนๆ ละ 430 บาท เป็นเงิน 6,450 บาท
(จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการ
ปกครอง    ท้องถิน )
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ค่าวัสดุ รวม 979,672 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 919,672 บาท
-ค่าอาหารเสริม (นม ) จํานวน  919,672 บาท
เพือจ่ายค่าอาหารเสริมนม สําหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของ อบต
.      3 แห่ง  คนๆ ละ 7.40  บาท  รายละเอียดดังนี
ภาคเรียนที 2/2561 จํานวน 113 คนๆ ละ 7.40  บาท จํานวน 130
 วัน    เป็นเงิน  108,706 บาท
ภาคเรียนที 1/2562 จํานวน 123 คนๆ ละ 7.40 บาท จํานวน 130
 วัน     เป็นเงิน  118,326  บาท
รวม  260  วัน  เป็นเงิน  227,032  บาท

-ค่าอาหารเสริมนม สําหรับเด็กนักเรียนทีอยู่ในเขตตําบลภูหลวง
จํานวน 4 แห่ง  รายละเอียดดังนี
ภาคเรียนที 2/2561 จํานวน 350 คนๆ ละ 7.40 บาท จํานวน 130 วัน
เป็นเงิน  336,700  บาท
ภาคเรียนที 1/2562  จํานวน 370 คนๆ ละ 7.40  บาท จํานวน 130 วัน
เป็นเงิน  355,940  บาท
รวม 260 วัน เป็นเงิน 692,640  บาท
 ( จะเบิกจ่ายได้ก็ต่อเมือได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน )

วัสดุการศึกษา จํานวน 60,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรกระบวน
การเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการ
เรียนรู้  ค่าวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา ฯลฯ 

งบเงินอุดหนุน รวม 1,440,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 1,440,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
เงินอุดหนุนส่วนราชการ จํานวน 1,440,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.
ในเขตตําบลภูหลวง จํานวน  4 โรงเรียน  รายละเอียดดังนี
-โรงเรียนบ้านโนนแดง  จํานวน  84,000  บาท
ภาคเรียนที 2/2561 จํานวน 20 คน ( 20 บาท /คน จํานวน 100
 วัน )     เป็นเงิน  40,000 บาท
ภาคเรียนที 1/2562   จํานวน 22 คน ( 20 บาท /คน จํานวน 100
 วัน )   เป็นเงิน 44,000  บาท
-โรงเรียนบ้านหนองกก  จํานวน  202,000  บาท
ภาคเรียนที 2/2561 จํานวน  48 คน ( 20 บาท /คน จํานวน 100
 วัน )    เป็นเงิน  96,000 บาท
ภาคเรียนที 1/2562 จํานวน 53 คน ( 20 บาท /คน จํานวน 100
 วัน )     เป็นเงิน 106,000  บาท
-โรงเรียนบ้านหลุมเงิน  จํานวน   268,000   บาท
ภาคเรียนที 2/2561 จํานวน 64 คน ( 20 บาท /คน จํานวน 100
 วัน )     เป็นเงิน 128,000 บาท
ภาคเรียนที 1/2562  จํานวน 70 คน ( 20 บาท /คน จํานวน100
 วัน )     เป็นเงิน 140,000 บาท
-โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี  จํานวน  886,000  บาท
ภาคเรียนที 2/2561 จํานวน 218 คน ( 20 บาท /คน จํานวน 100
 วัน )   เป็นเงิน 436,000 บาท
ภาคเรียนที 1/2562  จํานวน 225 คน ( 20 บาท /คน จํานวน100
 วัน )   เป็นเงิน  450,000  บาท
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แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 380,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าวัสดุ รวม 180,000 บาท
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 180,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์
ออกซิเจน  นํายาสําหรับพ่นหมอกควัน  ทรายอะเบท  เวชภัณฑ์   สําลี ผ้า
พันแผล  วัคซีน  เป็นต้น

งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 200,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข  โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่
บ้าน เพือดําเนินโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริด้านสาธารณ
สุข  จํานวน 10 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000  บาท

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 650,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 650,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 530,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 450,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของหน่วยบริการการแพทย์ฉุก
เฉินตําบลภูหลวง (EMS) เช่น ค่าจ้างเหมาอาสาสมัคร ( EMS )  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0891.3/ว 2826 ลงวัน
ที  17 กันยายน 2553
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 141  ลําดับที 1

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและการคุมกําเนิดสุนัขและแมว เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.5/ว
 0120 ลงวันที 12 มกราคม 2560 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1745   ลงวันที 31 สิงหาคม 2560  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0810.5/1042 ลงวันที 10 เมษายน  2561  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 142  ลําดับที 4
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โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับโครงการคัดแยกขยะในชุมชน เช่นค่า
ตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 154 ลําดับที 6

ค่าวัสดุ รวม 120,000 บาท
วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่นนํามัน
เบนซิน ดีเซล  นํามันเครือง นํามันจารบี ก๊าซ   แก๊สหุงต้ม เป็นต้น

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอาขีพผู้ด้อยโอกาสและคนพิการภายในตําบลภูหลวง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้ด้อยโอกาสและคนพิการภายใน
ตําบลภูหลวง เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทนวิทยากร   ค่าวัสดุ
และอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ  ( สํานักปลัด )
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0808.2 / ว 2145 ลงวันที 11  ตุลาคม 2560
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0810.7 / ว
 6768 ลงวันที 29 พฤศจิกายน 2560
-เป็นไปตามหนังสือส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6
 / ว 24  ลงวันที 4 มกราคม 2561
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 117 ลําดับที 1

แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 1,991,180 บาท
งบบุคลากร รวม 1,303,280 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,303,280 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 698,760 บาท
   เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการใน
สังกัด (กองช่าง )จํานวน 2 อัตรา ดังนี
- ผู้อํานวยการกองช่าง  
- นายช่างโยธาอาวุโส 

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที
ควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 512,520 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด(กองช่าง)จํานวน  4
 อัตรา ดังนี
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  2 อัตรา   จํานวน  296,520  บาท
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 2 อัตรา  จํานวน  216,000  บาท
- คนงานทัวไป 2 อัตรา

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 50,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานจ้างในสังกัด
งบดําเนินงาน รวม 658,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 118,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. ตาม
ทีได้รับมอบหมาย  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทน  อปพร.  
เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  เงินรางวัล   เป็นต้น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 84,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านแก่พนักงานส่วนตําบลทีมีสิทธิได้รับ
ตามระเบียบกําหนด

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 4,800 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างประจํา
ตามระเบียบกําหนด

ค่าใช้สอย รวม 270,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 80,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสารค่าเย็บ
หนังสือ เข้าเล่มหนังสือ  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล    ค่าเช่าทรัพย์สินค่าโฆษณา
และเผยแพร่  ค่าเบียประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี
ค่าเนียมเนียมต่างๆ ค่าติดตังฟ้า ค่าติดตังประปา และค่าติดตัง
โทรศัพท์ เป็นต้น 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน  ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต เช่น ค่าเบียเลียงเดินทางค่าพาหนะ ค่าเช่าที
พัก ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนสําหรับพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างในการเข้ารับการอบรมและสัมมนา    ตามโครงการทีได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือมีคําสังให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ เพือ
พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทังในและนอกประเทศ
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โครงการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน     เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายอืนทีเกียว
ข้อง
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนทีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2550 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน  4  ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 164  ลําดับที 2

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ  ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน  เป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  เช่น  โต๊ะ เก้าอี  ตู้
ต่างๆ  กระดาษ  ดินสอ  ปากกา  ไม้บรรทัด    ยางลบ กระดาษ  ธง
ชาติ  นําดืม เครืองคิดเลข หมึก  ซอง    เป็นต้น

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 100,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์  เข็มขัดรัดไฟฟ้าเทปพันสาย
ไฟ สายไฟฟ้า ปลักไฟฟ้า  สวิตช์ไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ขาหลอก
ฟลูออเรสเซนซ์  เบรกเกอร์ เป็นต้น

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่างๆ นํามันทาสี ทินเนอร์ สี แปรง
ทาสี  ปูนซีเมนต์  ทราย อิฐ  ค้อน  คีม  ชะแลง สว่าน เลือย ตลับเมตร  ท่อ
นําและอุปกรณ์ประปา เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นผ้าหมึก     ตลับผงหมึก  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  แป้นพิมพ์เม้าส์ และอุปกรณ์เพิมเติม เป็นต้น

วัสดุสํารวจ จํานวน 10,000 บาท

เป็นจ่ายเป็นค่าวัสดุสํารวจ เช่น บันไดอลูมิเนียม  เทปวัดระยะ เป็นต้น
งบลงทุน รวม 29,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 29,100 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เหล็กชนิด 2 บาน จํานวน 5,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตู้เหล็กชนิด 2 บาน จํานวน1 หลัง โดยมีคุณลักษณะดังนี
1) มีมือจับชนิดบิด
2) มีแผ่นชันปรับระดับ 3 ชิน 
3) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.)
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 264 ลําดับที 21 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับประมวลผล จํานวน 21,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับประมวล
ผล  จํานวน 1 เครือง โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) 
จํานวน 1 หน่วยโดยมี
 คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึงหรือดีกว่าดังนี
1)  ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟ
ฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2) ในกรณีทีมีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 3 MB ต้องมีความเร็ว 
สัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิม
สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีทีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือชนิด Solid State 
Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีจอภาพทีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิว
- มี DVD-RW หรือดีกว่าแบบติดตังภายใน (Internal) หรือภาย
นอก (External) จานวน 1 หน่วย
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9  มิถุนายน  2558
-  เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 264 ลําดับที 22 

เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18 หน้า/นาที) จํานวน 2,600 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา (18
 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครือง โดยมีคุณลักษณะพืนฐานดังนี
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าจํานวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9 มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี(พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 266 ลําดับที 23 
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งานไฟฟ้าถนน รวม 1,976,200 บาท
งบลงทุน รวม 1,976,200 บาท
ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 1,976,200 บาท
ค่าก่อสร้างสิงสาธารณูปโภค
โครงการก่อสร้างถนน CAPSEAL (ซอยข้างหมวดการทาง) หมู่ที 5 บ้าน
หลุมเงิน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนCAPSEAL( ซอยข้างหมวดการทาง ) หมู่
ที 5  บ้านหลุมเงิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หรือพืนทีไม่
น้อยกว่า 490.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบต.ภูหลวง 
ที 05/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
( พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 96 ลําดับที19

โครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยข้างสระนําวัด) หมู่ที 8 บ้านหนองหว้า จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.(ซอยข้างสระนําวัด)หมู่ที 8
บ้านหนองหว้า ช่วงที 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 43.50  เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า 174.00 ตารางเมตร  พร้อมหูช้าง คสล.พืนที 4.50 ตามรางเมตร  
ช่วงที 2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 5.00 เมตรยาว 16
  เมตรหนา 0.15 เมตร พืนที 80.00 ตารางเมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างไม่
น้อยกว่า  258.50  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ  อบต.ภูหลวง   
ที  08/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี
( พ.ศ.2561-2564 ) หน้าที 108 ลําดับที 38      

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มที 6 อุทิศศรัทธา ซอยภูหลวง) 
หมู่ที 2 บ้านหนองนกเขียน

จํานวน 149,200 บาท

    เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มที 6 อุทิศศรัทธา 
ซอยภูหลวง ) หมู่ที 2บ้านหนองนกเขียน
ช่วงที 1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร  
ยาว  10.50  เมตร  หนา  0.15  เมตร   
พืนที  42.00  ตารางเมตร  พร้อมหูช้าง คสล. พืนที 2 ตารางเมตร  
ช่วงที 2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  70.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร
พืนที  210  ตารางเมตร  หรือมีพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 
254.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ  อบต.ภูหลวง  ที  02/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
( พ.ศ.2561-2564 )  หน้าที  93 ลําดับที 13      
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จํานวน 4 จุด) หมู่ที 4 บ้านปอ
แดง

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จํานวน 4 จุด) 
หมู่ที 4  บ้านปอแดง 
จุดที 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  3.00
  เมตร  ยาว  18.50 เมตร หนา 0.15  เมตร  หรือพืนทีไม่น้อย
กว่า  55.50 ตารางเมตร  
จุดที 2  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 26.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
79.50ตารางเมตร 
จุดที 3  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 22.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
67.50 ตารางเมตร 
จุดที 4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพืนทีไม่น้อยกว่า 
60.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ  อบต.ภูหลวง ที 04/2562
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ
.2561-2564 ) หน้าที 102 ลําดับที 29     

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที 1 ซอยนางจวน) หมู่ที 7 
บ้านหนองกก

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จุดที 1 ซอยนาง
จวน)      หมู่ที 7 บ้านหนองกก ขนาดกว้าง 3.00 เมตรยาว 86.50 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพืนทีก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 259.50ตารางเมตร
 ตามแบบ   แปลนของ อบต.ภูหลวง  ที 06/2562 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ
.2561-2564 ) หน้าที 96 ลําดับที 20      

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที 9 (จากบ้านไร่นายอําเภอ-บ้านนางน้อย 
ชัยกิง)

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที 9 (จากบ้านไร่นายอําเภอ-
บ้านนางน้อย ชัยกิง)     
ช่วงที 1  ก่อสร้างถนนหินคลุก  ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 50.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พืนที  200  ตารางเมตร    
ช่วงที 2  ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 285.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร พืนที  1,140 ตารางเมตร  หรือมีพืนทีรวมไม่น้อย
กว่า  1,340 ตารางเสตร ตามแบบแปลนของ  อบต.ภูหลวง ที  09/2562
 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ
.2561-2564 )  หน้าที 109 ลําดับที  40 
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โครงการก่อสร้างฝายนําล้น คสล.คลองห้วยทราย หมู่ที 1 บ้านโนนแดง จํานวน 627,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายนําล้น คสล.คลองห้วยทราย หมู่ที 1บ้านโนน
แดง  สันฝายสูง  2.00  เมตร  ผนังข้างสูง  3.50 เมตร กว้าง 15.00
 เมตร        ตามแบบแปลนของอบต.ภูหลวง ที  01/2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ
.2561-2564 ) หน้าที 73 ลําดับที 17      
โครงการก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ซอยศาลาประชาคม หมู่ที 6 บ้านหลุม
หิน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนํา คสล.ซอยศาลาประชาคม  หมู่ที 6  
บ้านหลุมหิน ปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตรหนา 0.12
 เมตร    รวมยาว 43 เมตรตามแบบแปลนของ อบต.ภูหลวง ที 06/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี 
( พ.ศ.2561-2564 ) หน้าท1ี12 ลําดับที 48      

โครงการก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 10 บ้านหนองนก
เขียน

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายนําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปากรางกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 46
 เมตร  ตามแบบแปลนของ  อบต.ภูหลวง ที 10/2562  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ
.2561-2564 ) หน้าที 105 ลําดับที  31 

โครงการซ่อมสร้างถนนแคปซิล (ถนนข้างวัดหนองกระทุ่ม) หมู๋ที 3 บ้าน
หนองกระทุ่ม

จํานวน 150,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนเคปซิล ( ถนนข้างวัดหนองกระทุ่ม  )หมู่ที 3
 บ้านหนองกระทุ่ม ขนาดกว้าง  6.00 เมตร  ยาว 116
 เมตร พืนที  696.00  ตารางเมตร  ตามแบบแปลนของ อบต.ภู
หลวง ที  03/2562 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล         
พ.ศ.2537
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ
.2561-2564 )  หน้าที 94 ลําดับที 16  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 140,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 140,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 140,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร (เยาวชนดีศรีภูหลวง) จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เพือให้เด็กและ
เยาวชนเข้าใจคําสอนของพระพุทธศาสนาทีจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจํา
วัน  สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเหมาะสม เช่น ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์และ ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง (กอง
การศึกษาฯ)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 133 ลําดับที 4

โครงการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ อบต. ( อบต.สัญจร) จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต. สัญจร เคลือนที  การ
ประชุมสภา อบต. สัญจร  การออกให้บริการประชาชน  การประชา
สัมพันธ์การทํางานของ อบต. การประชาคมจัดทําแผนชุมชนและแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลภูหลวง เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าจัด
สถานที และอืนๆ ทีเกียวข้อง ( สํานักปลัด )
-เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที มท 0891.4/ว 856 ลงวันที 12
 มีนาคม 2553
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 167 ลําดับที 1

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล และค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พืนที  (สํานักปลัด)  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0816.5/ว 2726 ลงวันที 4 ธันวาคม 2560
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 82  ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนสู่ชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาเซียนสู่ชุมชน
เพือให้ผู้นําชุมชน ส.อบต. กลุ่มสตรี  อสม. และประชาชนตําบลภูหลวง ได้
รับความรู้เกียวกับประชาคมอาเซียน เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวิทยากร
และ  ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง (กองการศึกษาฯ) 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าท1ี34 ลําดับที 6
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โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศให้กับเด็ก เยาวชนในเขตตําบลภูหลวง จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศให้กับ
เด็ก  เยาวชนในเขตตําบลภูหลวง เพือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้
ภาษา   อังกฤษสือสารในชีวิต เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าวิทยากร และ
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 134 ลําดับที 5

โครงการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลภูหลวง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรีแม่บ้านตําบลภู
หลวง เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม
ค่าตอบแทนวิทยากร และ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ เป็นต้น ฯลฯ ( สํานัก
ปลัด )  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 119 ลําดับที 3

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชนตําบลภูหลวง (โตไป
ไม่โกง)

จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับเด็ก
และเยาวชนตําบลภูหลวง    ( โตไปไม่โกง )  เพือปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซือสัตย์ สุจริต ไม่ยอม
รับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชันทุกชนิด  เช่น ค่าอาหาร เครืองดืม ค่า
วิทยากรและ ค่าใช้จ่ายอืนทีเกียวข้อง (กองการศึกษา)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 132 ลําดับที 13

โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 20,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าตอบแทน
วิทยากร          ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
โครงการ ( สํานักปลัด )
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0891.4/ว1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม  ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 121 ลําดับที 6
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 180,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 180,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ อําเภอปักธงชัย ประจําปี 2562 จํานวน 30,000 บาท
เพือเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถินสัมพันธ์ อําเภอ
ปักธงชัย ประจําปี 2562 เช่น ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุด
กีฬา  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีใช้ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 148 ลําดับที 1

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562 จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2562
  เช่น ค่าของรางวัล  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าเครืองเสียง    และค่าใช้จ่าย
อืนๆทีเกียวข้องกับการจัดงาน
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  )  หน้าที 135 ลําดับที 3

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ภูหลวงคัพ) ประจําปี 2562 จํานวน 120,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ภูหลวง
คัพ) ประจําปี 2562  เช่น ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีประจํา
สนาม  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีจัดการแข่งขันกีฬา  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการตัดสิน  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับ
การจัดการแข่งขันกีฬา 
 -เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  ) หน้าที 83 ลําดับที 1
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งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 185,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 155,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 155,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและงานกาชาดอําเภอปักธงชัย 
ประจําปี 2562

จํานวน 30,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการงานฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุ
รนารีและงานกาชาดอําเภอปักธงชัย ประจําปี 2562  เช่น ค่าตกแต่งสถาน
ที  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครืองเสียง ฯลฯ 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 138 ลําดับที 7

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจําปี 2562 จํานวน 10,000 บาท
 เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา  ประจําปี 2562  เช่นค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่าย
ทีเกียวข้องกับการจัดงาน
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  )  หน้าที 136 ลําดับที 3

โครงการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจําปี 2562 จํานวน 40,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสงกรานต์และวันผู้สูง
อายุ ประจําปี 2562
 เช่น เงินรางวัล  ค่าตกแต่งสถานที  ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  )  หน้าที 137 ลําดับที 5

โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจําปี 2562 จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอย
กระทง ประจําปี 2562
เช่น เงินรางวัล เงินค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตกแต่งสถานที ฯลฯ
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 136 ลําดับที 4
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โครงการจัดทําทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิน จํานวน 5,000 บาท
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดทําทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิน
เพือรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน แหล่งเรียนรู้ในท้องถินยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถินให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และ
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป เช่น ค่าวิทยากร  ค่าอาหารและเครืองดืม ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 139 ลําดับที 9

โครงการร่วมจัดงานเทศกาลไหมไทยทีโคราช ประจําปี 2562 จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการร่วมจัดงานเทศกาลไหมที
โคราช ประจําปี 2562 เช่น ค่าตกแต่งจัดสถานที    ค่าจัด
นิทรรศการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับการจัดการจัดงาน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 137 ลําดับที 6

งบลงทุน รวม 30,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 30,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลือน จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลือนขนาด 4 ฟุต จํานวน 5
หลัง  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ ว 1134  ลงวันที 9  มิถุนายน  2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 263 ลําดับที16

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,334,960 บาท
งบบุคลากร รวม 895,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 895,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 494,280 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับข้าราชการใน
สังกัด ( กองส่งเสริมการเกษตร )  จํานวน 2 อัตรา ดังนี
- ตําแหน่งผู้อํานวยการกองส่งเสริมการเกษตร  
- ตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร ( ปง./ชง)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 21,300 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมการครองชีพชัวคราวให้แก่ข้าราชการในสังกัด
เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที
ควรได้รับตามระเบียบทีกําหนด
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 317,880 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทีมีอยู่ในสังกัด (กองส่งเสริมการ
เกษตร )จํานวน  2 อัตรา ดังนี
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 อัตรา   จํานวน  317,880  บาท
- ตกแต่งสวน
- ผช.จพง.ธุรการ

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 20,000 บาท

เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวให้แก่พนักงานในสังกัด 
งบดําเนินงาน รวม 430,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่  อปท. ตาม
ทีได้รับมอบหมาย  เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ ค่าตอบ
แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  ค่าตอบแทน  อปพร.  
เงินตอบแทนเจ้าหน้าทีในการเลือกตัง  เงินรางวัล   เป็นต้น ฯลฯ

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ค่าใช้สอย รวม 205,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
เย็บหนังสือ เข้าเล่มหนังสือ  ค่ากําจัดสิงปฏิกูล  ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่  ค่าเบียประกัน   ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ค่าเนียม
เนียมต่างๆค่าติดตังฟ้า ค่าติดตังประปา และค่าติดตังโทรศัพท์ เป็นต้น 

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร  สมาชิก
สภา อบต. พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทีได้รับอนุญาต เช่น ค่าเบีย
เลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก ฯลฯ
ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จํานวน 30,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนสําหรับผู้บริหาร   สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างในการเข้ารับการอบรมและ
สัมมนาตามโครงการทีได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือมีคําสังให้เข้า
รับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ เพือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทังใน
และนอกประเทศ

โครงการเพาะชํากล้าไม้ประจําตําบลภูหลวง จํานวน 50,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการเพาะชํากล้าไม้ประจําตําบลภู
หลวง เช่น ค่าจัดซือค่าวัสดุการเกษตร วัสดุอุปกรณ์ และ ค่าวิทยากร เป็น
ต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสืออําเภอปักธงชัยด่วนทีสุด ที นม 1118/ 1221  ลงวัน
ที 23 พฤศจิกายน 2560
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 184  ลําดับที4
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โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกตามแนว
พระราชดําริ เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและ  การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 183 ลําดับที 1

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลือนหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน 55,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารและ
เครืองดืม ค่าวัสดุอุปกรณ์และ ค่าศึกษาดูงาน ฯลฯ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ทีมท
 0891.4/ว 1659 ลงวันที 24 สิงหาคม 2553 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 122 ลําดับที 1

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  เพือสามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่าบํารุงรักษา
ทรัพย์สินเป็นต้น

ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน  เช่น  โต๊ะ เก้าอี  ตู้
ต่างๆ กระดาษ  ดินสอ ปากกา  ไม้บรรทัด  ยางลบ กระดาษ  ธงชาติ  นํา
ดืม เครืองคิดเลข หมึก ซอง เป็นต้น 

วัสดุการเกษตร จํานวน 150,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าสารเคมีป้องกันและกําจัด ศัตรูพืช  พันธุ์พืช  ปุ๋ยวัสดุเพาะ
ชํา   สปริงเกลอร์  ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก อุปกรณ์ทีใช้ในการขยายพันธุ์
พืช เป็นต้น

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นผ้าหมึก  ตลับผงหมึก อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  แป้นพิมพ์เม้าส์ และอุปกรณ์เพิมเติม เป็นต้น
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งบลงทุน รวม 9,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,500 บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
เครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จํานวน 9,500 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง   จํานวน 1 เครือง  โดยมี
คุณลักษณะพืนฐานดังนี 
1) เป็นเครืองตัดหญ้าแบบสะพาย
2) เครืองยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4) พร้อมใบมีด
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท
 0808.2/ว1134 ลงวันที 9  มิถุนายน 2558
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี (พ.ศ.2561-
2564) หน้าที 266ลําดับที 26 

งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 65,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 65,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถินตําบลภูหลวงโดยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลภูหลวง

จํานวน 40,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการโครงการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถินตําบลภูหลวง เช่นค่าปรับปรุงสถานที ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย
อืน ทีเกียวข้องกับโครงการ
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว 164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าที 185 ลําดับที 7

โครงการดูแลต้นมเหสักข์สักสยามมินทร์ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลและบํารุงรักษาฯต้นมเหสักข์สักสยามมิ
นทร์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าปุ๋ย ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
 0891.4/ว164 ลงวันที 26 มกราคม 2558
-เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564 ) หน้าท1ี84 ลําดับที 6

โครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนตําบลภูหลวง จํานวน 15,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกียวกับโครงการปลูกป่าชุมชนตําบลภูหลวงโดยการ
ปลูกต้นไม้ในพืนทีป่าชุมชนตําบลภูหลวง   เพือแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
และเพิมพืนทีสีเขียว เช่น ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่า
ใช้จ่ายอืนๆทีเกียวข้องกับโครงการ
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน  การแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิน 4 ปี ( พ.ศ.2561-
2564  )  หน้าที 184 ลําดับที 5
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แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 8,967,468 บาท
งบกลาง รวม 8,967,468 บาท
งบกลาง รวม 8,967,468 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,296 บาท

เพือจ่ายเป็นเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง
เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,588,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  เพือรองรับการจัด
สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุทีมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึนไป ทีมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยัง
ชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2552  และได้ขึน
ทะเบียนขอรับเงินเบียยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถินไว้แล้ว โดย
จ่ายอัตราเบียยังชีพรายเดือนสําหรับผู้สูงอายุแบบขันบันได

เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,728,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพแก่คนพิการ เพือรองรับการจัด
สวัสดิการเบียความผู้พิการให้แก่คนพิการทีมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนด
ทีได้แสดง เจตจํานงโดยการขอขึนทะเบียนเพือขอรับเบียความพิการไว้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้ว โดยคนพิการทีมีสิทธิจะได้รับ
เบียความพิการ รายละ 800 บาท/เดือน

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 24,000 บาท
เพือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบียยังชีพแก่ผู้ป่วยเอดส์ทีแพทย์ได้รับรองและ
ทําการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจน หรือถูกทอดทิงขาดผู้อุปการะ
ดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองได้  จํานวน  4  ราย 
รายละ 500 บาท/เดือน

สํารองจ่าย จํานวน 252,172 บาท
ประมาณการไว้เพือใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยต่างๆ เกิดขึน หรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
รายจ่ายตามข้อผูกพัน จํานวน 100,000 บาท
ประมาณการไว้เพือเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันต่างๆ ของ อบต.เช่น เงิน
สมทบ สปสช.ร้อยละ 40 ของงบประมาณที สปสช. สนับสนุน

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 155,000 บาท
ตังเพือเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญเพือช่วยเหลือแก่ข้าราชการ
ส่วนท้องถิน1% ของประมาณการรายรับ
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