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ส่วนที่  1  บทน า 

 
1.1  บทน า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญกับ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น  พระราชบัญญัติ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542  ซึ่ง
จุดหมายดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้กระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีอ านาจกว้างขวางขั้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดยุทธศาสตร์แนว
ทางการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วย 4 ปี 
(2561 – 2564)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพ่ือจัดท างบประมาณประจ าปี  เนื่องจากมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี  โดยครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2559  ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0600  ลงวันที่  10  ตุลาคม  
2559  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จึงได้จัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561  ตาม
รูปแบบที่ก าหนดตามหนังสือดังกล่าว  โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน”  เพ่ือให้สอดคล้อง
กับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  
2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนขึ้น
และเพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานของโครงการต่าง ๆ  ที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการท างานเกี่ยวกับหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมทั้ง
การจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน  เพ่ือให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้น
ปีมีความสะดวกมากข้ึน 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มุ่งหวังว่า
แผนการด าเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ  การติดตามและประมวลผลการน าแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี 
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1.2  วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.  แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณนั้นเพ่ือให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน  ลด
ความซ้ าซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของ
แผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ 
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 
  3.  แผนการด าเนินงาน  จะก าหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่ด าเนินการในพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 
   3.1  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ) 
   3.2  โครงการ  กิจกรรม  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาด
เงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.3  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
   3.4  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจาก
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
   3.5  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ข้อ  4  ได้ก าหนดให้จัดท าแผนการด าเนินงานตามข้อ  26 และข้อ 27 ว่าการจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการ
ตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน   โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ๆ   ที่ด าเนินการ
ในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน    แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น   
ประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
  3.  แผนการด าเนินงานให้จัดท าเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหาร 
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การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม 
  ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนการด าเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  นับแต่มีการจัดตั้ง
งบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่น ๆ (โดยให้จัดท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4......) 
  ร่างแผนการด าเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2  ส่วน  คือ 

1.4  ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
  1.  ท าให้การด าเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ  มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้น 
  2.  มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ  มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ 
  3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.  ทราบถึงจ านวนงบประมาณท่ีต้องจ่ายจริงในแต่ละปี 
  5.  สามารถบริหารเวลาในการด าเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบล        
เขาสมอคอน 
  6. สามารถน าแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ  ตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ได้อย่างถูกต้อง 
 
   
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่  2 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
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ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/โครงการ 

  องค์ประกอบ  ประกอบด้วยบัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/
งบประมาณโดยน าเสนอ  ดังนี้ 
  2.1  บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01) 
   แบบ  ผด.01  เป็นแบบบัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ  แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์/แผนงาน  จ านวนโครงการที่ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด  จ านวนงบประมาณ  คิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมดหน่วยงานรับผิดชอบ 
   การจัดท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01  นี้  จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์แผนงานให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  ลงรายการของจ านวนโครงการที่ ด าเนินการ  การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด  จ านวน
งบประมาณและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณท้ังหมด  และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วยและเมื่อลงแต่ละ
ยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว  จะต้องรวมผลทุกครั้งและจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 
   การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการ
ทั้งหมด  และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด  จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100) 
  2.2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 
   แบบ  ผด.02  เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน  โดยมีล าดับที่/โครงการ/
รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/
ปีงบประมาณและเดือน  โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง 
   

 

 

 

 



 

 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

***************************** 
 

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน        
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับ               
ผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  1    การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน    1 0.75 2,985,000 9.05 กองช่าง 
1.2  แผนงานการพาณิชย์ 3 2.24 110,000 0.33 กองช่าง 

รวม 4 2.99 3,095,000 9.38  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  2    การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   2 1.49 60,000 0.18 ส านักปลัด 
1.2  แผนงานการศึกษา   12 8.96 4,433,266 13.43 กองการศึกษาฯ 
1.3  แผนงานสาธารณสุข   3 2.24 185,000 0.56 กองสาธารณสุขฯ 
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   3 2.24 190,000 0.58 ส านักปลัด 
1.5  แผนงานงบกลาง   7 5.22 7,867,154 23.84 ส านักปลัด 
1.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์  2 1.49 80,000 0.24 ส านักปลัด 
1.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ   

1 0.75 100,000 0.30 กองการศึกษาฯ 

รวม 30 22.39 12,915,420 39.14  
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 
 

คิดเป็นร้อยละของ 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน        
งบประมาณ 

ร้อยละของ 
งบประมาณทั้งหมด 

หน่วยงานรับ               
ผิดชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  3    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
1.1  แผนงานการเกษตร   1 0.75 10,000 0.03 ส านักปลัด 
1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.24 100,000 0.30 ส านักปลัด 
1.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 1.49 58,000 0.18 กองการศึกษาฯ 

รวม 6 4.47 168,000 0.51  
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  53 39.55 9,929,640 30.09 ส านักปลัด 
1.2  แผนงานการศึกษา   18 13.43 3,653,180 11.07 กองการศึกษาฯ 
1.3  แผนงานสาธารณาสุข   4 2.99 1,310,000 3.97 กองสาธารณสุขฯ 
1.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   1 0.75 20,000 0.06 ส านักปลัด 
1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   2 1.49 470,000 1.42 ส านักปลัด 
1.6  แผนงานเคหะและชุมชน 16 11.94 1,438,760 4.36 กองช่าง 

รวม 94 70.15 16,821,580 50.98  
รวมทั้งสิ้น 134 100.00 33,000,000 100.00  
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

 

************************************ 
 
  ยุทธศาสตร์  ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน     

ล าดับ 

ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

1 ก่อสร้างอาคารโดม
เอนกประสงค์ 

เพ่ือก่อสร้างอาคารโดม
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง  
24 เมตร  ยาว  24 เมตร  
ตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนต าบล            
เขาสมอคอน  สถานที่
ก่อสร้างบริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล          
เขาสมอคอน 

2,985,000 อบต.       
เขาสมอคอน 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์  ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
1.2   แผนงานการพาณิชย์ 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

2 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมวัสดุ  และ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ 

20,000 อบต.       
เขาสมอคอน 

กองช่าง             

3 ค่าวัสดุก่อสร้าง   

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง ต่าง ๆ เช่น ไม ้ 
ต่าง ๆ น้ ามันทาไม้ ค้อน    
สี  ฯลฯ 

50,000 อบต.       
เขาสมอคอน 

กองช่าง             

4 วัสดุอื่น  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุอ่ืน ๆ  เช่น  
มิเตอร์น้ า – ไฟฟ้า หัวเชื่อม
แก๊ส  ฯลฯ 

40,000 อบต.       
เขาสมอคอน 

กองช่าง             
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  2    การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

5 ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการของ อพปร. 

30,000 อบต.       
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             

6 โครงการฝึกอบรม
ซ้อมแผนอัคคีภัย  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมซ้อมแผน   

30,000 อบต.       
เขาสมอคอน 

ส านักปลัด             
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  2    การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.2  แผนงานการศึกษา   
 
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

7 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานวันเด็กแห่งชาติของ
โรงเรียนในสังกัดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 อบต.,
โรงเรียน
อนุบาล   

พระศรีอาริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

            

8 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/
ผู้ดูแลเด็ก 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 
2 อัตรา ๆ 2,000 บาท 

4,000 อบต.       
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

9 ค่าใช้จ่ายพัฒนาการ
จัดการศึกษา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
พัฒนาการจัดการศึกษา 
ด้านการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียนอนุบาลพระศรี   
อาริย์ 

850,000 อบต.       
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

                  

10
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  2    การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1.2  แผนงานการศึกษา   

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

10 ค่าใช้จ่ายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดบั
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ ประกอบด้วยค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่อง
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน  ค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

755,179 อบต.       
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

11 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการแข่งขันกีฬา ของ
โรงเรียนในสังกัดและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 อบต.       
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 

            

12 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน
รายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบา้น 
เขาสมอคอน  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดถ้ าตะโก ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน 

90,100 อบต.       
เขาสมอคอน 

กอง
การศึกษาฯ 
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             ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  2    การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

             1.2  แผนงานการศึกษา   

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายส าหรับ
ส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการศึกษาของ
ท้องถิ่น) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา  ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน  ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน ค่าใช้จ่ายใน
การรณรงค์ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษา 

207,800 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา            
(ค่าปัจจัยพื้นฐาน
ส าหรับนักเรียน
ยากจน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่
นักเรียนในโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่บิดา/มารดา/ผู้ปกครองมี
รายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน 
40,000 บาท ต่อปี 
ส าหรับเด็กนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา อัตราคนละ 
500 บาท/ภาคเรียน 

3,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 
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        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  2    การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        1.2  แผนงานการศึกษา   
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา         
(อาหารกลางวัน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 3 ศูนย์ และ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์  ดังนี้          
1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนามัยบ้านเขาสมอคอน  
2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อนามัยเขาสมอคอน        
3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ถ้ าตะโก                      
4)  โรงเรียนอนุบาลพระศรี
อาริย์ 

1,119,700 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

16 โครงการเสริมสร้าง
การเรียนรู้สู่โลกกว้าง
ให้แก่เยาวชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลเขาสมอ
คอน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดท าโครงการ
เสริมสร้างการเรียนรู้สู่โลก
กว้างให้แก่เยาวชนในเขต
พ้ืนที่ต าบลเขาสมอคอน 

150,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 
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        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  2    การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
        1.2  แผนงานการศึกษา   
 

ล าดับ 
ที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

17 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) ให้แก่เด็ก
นักเรียน  ดังนี้                                
1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 3 ศูนย์                                     
2)  โรงเรียนสังกัด สพฐ.    
ในพ้ืนที่ จ านวน  2  
โรงเรียน                     
3)  โรงเรียนในสังกัด  อปท. 
จ านวน 1 แห่ง 

743,487 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

18 ค่าสนับสนุนโครงการ
บริหารการศึกษาเป็น
ค่าอาหารกลางวัน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าสนับสนุน
โครงการบริหารการศึกษา  
เป็นค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

480,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.3  แผนงานสาธารณสุข   
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

19 โครงการเยี่ยมบ้าน
และให้บริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้วยวิธี
กายภาพบ าบัด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการ 

10,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

20 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ิม
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน        (อสม.) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ในการอบรมและศึกษาดูงาน
เพ่ิมศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 

150,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 

            

21 โครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัย  
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
ในการจัดท าโครงการ 

25,000 อบต. กอง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

22 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงการฯ 

40,000 อบต. ส านักปลัด             

23 โครงการอบรมปฏิบัติ
ธรรมต่อต้านยาเสพติด 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงการฯ 

100,000 อบต. ส านักปลัด             

24 อุดหนุนโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

เพ่ืออุดหนุนให้กับท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอท่าวุ้ง   

50,000 อบต. ส านักปลัด             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17
       

 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.5  แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

25 เงินสมทบกองทุนประกัน  
สังคม  

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสดสมทบ
กองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  

120,000 อบต. ส านักปลัด             

26 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุ 

5,833,000 อบต. ส านักปลัด             

27 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ให้แก่คนพิการ 

1,248,000 อบต. ส านักปลัด             

28 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  

12,000 อบต. ส านักปลัด             

29 ส ารองจ่าย เพื่อไว้ใช้จ่ายในกิจการทีไ่ม่
สามารถคาดการณ์ได้
ล่วงหน้าหรือน าไปใช้จ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึนหรือบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวม 

424,154 อบต. ส านักปลัด             

121 



 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

          1.5  แผนงานงบกลาง 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

30 รายจ่ายตามข้อผูกพัน เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 
(สปสช.)   

95,000 อบต. ส านักปลัด             

31 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท)  

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท)  

135,000 อบต. ส านักปลัด             
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
1.6   แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

32 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส   
ผู้ยากไร้  ผู้ยากจนและผู้
ไร้ ที่พ่ึง  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าด าเนินการ
ซ่อมแซม  ปรับปรุงที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้
ยากจนและผู้ไร้ที่พ่ึงให้มีที่
อยู่อาศัยอย่างมั่นคง 

50,000 อบต. ส านักปลัด             

33 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง 
ๆ  ในการจัดท าโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

30,000 อบต. ส านักปลัด             
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 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 1.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

34 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
กิจกรรมทางศาสนา  
วัฒนธรรมและงาน
ประเพณีต่าง ๆ  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน/กิจกรรมทาง
ศาสนา  วัฒนธรรมและ
งานประเพณ ีต่าง ๆ  เช่น  
ประเพณีสงกรานต์ 
ประเพณีแห่พระศรีอาริย  
เมตไตรย์  ฯลฯ 

100,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
1.1  แผนงานการเกษตร   
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

35 โครงการรักน้ า  รักป่า  
รักษาแผ่นดิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงการ รักน้ า  
รักป่า  รักษาแผ่นดิน 

10,000 อบต. ส านักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 



 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
 

1.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ            
(กลุ่มเด็กและเยาวชน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ  (กลุ่มเด็กและ
เยาวชน) 

20,000 อบต. ส านักปลัด             

37 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ             
(กลุ่มผู้สูงอายุ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ (กลุ่มผู้สูงอายุ) 

30,000 อบต. ส านักปลัด             

38 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ              
(กลุ่มอาชีพ) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงการ
ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ (กลุ่มอาชีพ) 

50,000 อบต. ส านักปลัด             
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 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการเกษตร 
 1.3   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับที่ โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

39 อุดหนุนโครงการงาน  
119 ปี จากโพหวี       
สู่ท่าวุ้ง 

เพ่ือสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการงาน  
119  ปี  จากโพหวีสู่ท่า
วุ้ง ประจ าปี 2561     
ของอ าเภอท่าวุ้ง 

30,000 อบต. ส านักปลัด             

40 อุดหนุนโครงการจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช  
ประจ าปี พ.ศ.2561 

เพ่ือสนับสนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัด
งานแผ่นดินสมเด็จ     
พระนารายณ์มหาราช 

28,000 อบต. ส านักปลัด             
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ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป   
 

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

41 เงินเดือนนายก/รอง
นายก  

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน  1  อัตรา 
และรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน  
2  อัตรา 

514,080 อบต. ส านักปลัด             

42 เงินค่าตอบแทนประจ า
ต าแหน่งนายก/รอง
นายก  

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน   1 อัตรา  และรอง
นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลจ านวน  2  อัตรา 

42,120 อบต. ส านักปลัด             

43 เงินค่าตอบแทนพิเศษ
นายก/รองนายก  

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน
พิเศษนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  1  อัตราและ
รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จ านวน  2  
อัตรา  

42,120 อบต. ส านักปลัด             
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           ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

           1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

44 เงินค่าตอบแทนสมาชิก
สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1,972,800 อบต. ส านักปลัด             

45 เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี จ านวน 9  
อัตรา  จ านวน  12  
เดือน  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี 

2,357,520 อบต. ส านักปลัด             

46 เงินประจ าต าแหน่ง  

 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งพนักงาน จ านวน 
3อัตรา  และค่าตอบแทน
รายเดือนพนักงาน  
จ านวน  1 อัตรา 

252,000 อบต. ส านักปลัด             
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           ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

           1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

47 ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
ลูกจ้างประจ า  จ านวน 1 
อัตรา จ านวน  12  เดือน 

198,600 อบต. ส านักปลัด             

48 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษ 
(เงินรางวลัประจ าป)ี 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

300,000 อบต. ส านักปลัด             

49 ค่าเช่าบ้าน   เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ของพนักงานส่วนต าบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ 

108,000 อบต. ส านักปลัด             

50 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร   

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของผู้บริหาร  
พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ
ที่ควรจะได้รับ 

50,000 อบต. ส านักปลัด             
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           ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

           1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

51 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่ง
บริการ 

1) เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
ค่าจัดท าเล่ม ค่าเย็บกระดาษ     
2) ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
หรือค่าใช้จ่ายอื่น อันเกิดจากการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
3) ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์
ประจ าส านักงาน อบต.ประจ า
หมู่บ้านและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ       
4) ค่าจัดท าป้ายประกาศ และ
ป้ายข้อความต่าง ๆ               
5) ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน
ทั่วไปที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ของทางราชการ                   
6)  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ 
เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ 
ค่าบริการดูดห้องน้ า ฯลฯ        
7) ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร
ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล        
8) ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็ปไซต์ 
ของ อบต.เขาสมอคอน 

406,000 อบต. ส านักปลดั             
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         ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

         1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

52 รายจ่ายเกี่ยวกับการ
รับรองและพิธีการ   

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง 
(รายจ่ายในการรับรองหรือ
เลี้ยงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

5,000 อบต. ส านักปลัด             

53 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น ๆ 

 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย                     
1. การเดินทางไปราชการ
ในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร                          
2. ค่าพวงมาลัย ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ส าหรับงาน
พิธีการวันส าคัญ    ต่าง ๆ  

21,000 อบต. ส านักปลดั             

54 การรังวัดตรวจสอบแนว
เขตท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การรังวัดตรวจสอบแนว
เขตท่ีสาธารณะ 

40,000 อบต. ส านักปลัด             
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         ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

         1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

55 การเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล       
เขาสมอคอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การเลือกตั้งขององค์การ
บริหารส่วนต าบล          
เขาสมอคอน 

300,000 อบต. ส านักปลัด             

56 โครงการอบรมและศึกษา
ดูงานเพิ่มศักยภาพผู้                     
บริหาร อบต. สมาชิกสภา
ฯ  ผู้น าชุมชน  พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การจัดท าโครงการอบรม
และศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพผู้ บริหาร อบต. 
สมาชิกสภาฯ  ผูน้ าชุมชน  
พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้ง
และพนักงานจา้ง 

400,000 อบต. ส านักปลัด             

57 

 

โครงการรักษาความ
สะอาด ถนนสายหลัก   
สายรองและการคัดแยก
ขยะในครัวเรือนของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การรักษาความสะอาด 
ถนนสายหลัก สายรองและ
การคัดแยกขยะในครัวเรือน
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

20,000 อบต. ส านักปลัด             

 

  

          

       29 
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            ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

58 โครงการส ารวจความพึง
พอใจของประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินผลระดับความพึง
พอใจของประชาชนในการ
ให้บริการให้กับมหาวิทยา   
ลัย  ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

25,000 อบต. ส านักปลดั             

59 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

50,000 อบต. ส านักปลดั             

60 ค่าวัสดสุ านักงาน   

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
ส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงาน เช่น กระดาษ 
หมึก ดินสอ ปากกา  ฯลฯ  

50,000 อบต. ส านักปลดั             

61 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุ
งานบ้านงานครัว เช่น  
ผงซักฟอก สบู่  แปรง ไม้
กวาด ฯลฯ 

9,000 อบต. ส านักปลดั             
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            ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

62 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนสง่ 
เช่น ยางรถยนต์ น้ ามัน
เบรก ฯลฯ 

50,000 อบต. ส านักปลัด             

63 วัสดุเชื้อเพลิงและ   
หล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เชน่ 
แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง 
ถ่าน ก๊าส  ฯลฯ 

140,000 อบต. ส านักปลัด             

64 วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่  เช่น  
พู่กัน  กระดาษ  ฯลฯ 

2,000 อบต. ส านักปลัด             

65 วัสดุกีฬา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
กีฬา  เช่น  ห่วงยาง  ลูก
ฟุตบอล  ฯลฯ 

80,000 อบต. ส านักปลัด             

66 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  
อุปกรณบ์ันทึกข้อมูล  ฯลฯ 

10,000 อบต. ส านักปลัด             
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           ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที่ 
โครงการ 

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

67 ค่าไฟฟ้า 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใน
ส านักงาน/ในที่สาธารณะ
หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ 
อบต. เขาสมอคอน 

420,000 อบต. ส านักปลัด             

68 ค่าบริการโทรศัพท์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
ส าหรับส านักงานท้ัง
ทางไกลภายในประเทศ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ฯลฯ 

10,000 อบต. ส านักปลัด             

69 ค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  
ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตรา
ไปรษณีย์ ยากร  ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ฯลฯ 

30,000 อบต. ส านักปลัด             

70 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม 

 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม  
เช่น ค่าโทรภาพ ค่าเทเลกซ์  
ค่าวิทยุติดตามตัว  ฯลฯ 

22,000 อบต. ส านักปลัด             
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           ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

71 เก้าอ้ีท างาน         
(หนังเทียม)              
แบบมีล้อเลื่อน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้
ท างาน (หนังเทียม)  แบบมี
ล้อเลื่อน  ส าหรับผู้บริหาร 
จ านวน 1 ตัว ๆ  ละ 
7,500 บาท 

7,500 อบต. ส านักปลัด             

72 เก้าอ้ีท างาน           
แบบไม่มีล้อเลื่อน   

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้
ท างานแบบไม่มลี้อเลื่อน  
จ านวน  1 ตัว  ตัว ๆ ละ 
2,500 บาท 

2,500 อบต. ส านักปลัด             

73 เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน                 
(ชนิดตั้งพื้นหรือ     
ชนิดแขวน) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน)  
ขนาด 18,000  บีทียู  
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 
28,600 บาท  เป็นเงิน 
57,200  บาท 

57,200   อบต. ส านักปลัด             

74 ตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อตูเ้หล็ก 
2 บาน จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 
5,500 บาท 

5,500 อบต. ส านักปลัด             
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           ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

75 โต๊ะท างาน  ขนาด 4 
ฟุต 

โต๊ะท างาน  ขนาด 4 
ฟุต จ านวน 1 ตัว 

5,900 อบต. ส านักปลัด             

76 อุดหนุนองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวุ้ง  เป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการศูนย์รวมข่าว
ประกวดราคา สอบ
ราคาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอท่าวุ้ง ประจ าปี  
2561  

เพ่ืออุดหนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าวุ้ง  
เป็นค่าใช้ จ่ายในการ
บริหารจัดการศูนย์รวม
ข่าวประกวดราคา สอบ
ราคาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอท่าวุ้ง  ประจ าปี  
2561  

18,000 อบต. ส านักปลัด             

77 อุดหนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ในการจัดงานตาม
โครงการจัดงานรัฐพิธี  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ในการจัดงาน
ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีประจ าปีงบประมาณ   
๒๕๖๑  

10,000 อบต. ส านักปลัด             
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           ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

78 เงินเดือนพนักงาน  

 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี  จ านวน  
12  เดือน 

807,360 อบต. กองคลัง             

79 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี จ านวน 12  เดือน 

72,000 อบต. กองคลัง             

80 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งพนักงาน  จ านวน 
12 เดือน   

42,000 อบต. กองคลัง             

81 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
และเงินปรับปรุงค่าตอบ   
แทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จ านวน   12  
เดือน 

282,600 อบต. กองคลัง             
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ยุ          ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

82 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่า
ครองชีพชั่วคราวและเงิน
ที่ปรับเพิ่มต่าง ๆ ส าหรับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน  12 เดือน 

36,240 อบต. กองคลัง             

83 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณี
พิเศษ (เงินรางวัล
ประจ าปี)  ส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างและพนักงานจา้ง 

120,000 อบต. กองคลัง             

84 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ของพนักงานส่วนต าบล
ตามสิทธิที่จะได้รับ 

78,000 อบต. กองคลัง             

85 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ของพนักงานส่วนต าบล 

5,000 อบต. กองคลัง             
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ยุ 
            ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

86 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรม 
เนียมและค่าลงทะเบียน    
ต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่าย   
อ่ืน ๆ อันเกิดจากการ
ฝึกอบรมและสัมมนาของ
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง                     
2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาบริการบุคคล ปฏิบตัิ
หน้าที่ผูช้่วยเจ้าหนา้ที่พสัด ุ
จ านวน 12 เดือน                         
3)   เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาบริการบุคคลปฏิบตัิ
หน้าที่จดมาตรน้ าและเก็บ
ค่าน้ าประปาประจ า
หมู่บ้าน                                  
4)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจา้ง
เหมาบริการจัดท าของ                               
5)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ์
งานของ อบต.  

234,000 อบต. กองคลัง             
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            ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

87 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

30,000 อบต. กองคลัง             

88 โครงการแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยใน
การจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ  
อบต.เขาสมอคอน 

50,000 อบต. กองคลัง             

89 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมวัสดุ   
ครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้
งานได้ตามปกต ิ

20,000 อบต. กองคลัง             

90 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงานที่จ าเปน็ต้องใช้
ในส านักงาน 

50,000 อบต. กองคลัง             

91 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

30,000 อบต. กองคลัง             
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           ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ล าดับ 

ที ่
โครงการ 

รายละเอียดของ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

92 เก้าอ้ีท างานแบบไม่มี
ล้อเลื่อน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอ้ีท างานแบบไม่มี
ล้อเลื่อน  จ านวน 6 ตัว 
ตัวละ 2,500 บาท 

15,000 อบต. กองคลัง             

93 โต๊ะท างาน  (โต๊ะเหล็ก) เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
โต๊ะท างาน (โต๊ะเหล็ก) 
ขนาด 4 ฟุต จ านวน 4 
ตัว ๆ ละ 5,900 บาท 

23,600 อบต. กองคลัง             
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ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 

1.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
1.2   แผนงานการศึกษา   
 

 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

94 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี และเงิน
ปรับปรุงเงนิเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปี จ านวน 
12 เดือน 

480,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

95 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก เงินเดือนครู
โรงเรียนและผู้อ านวยการ
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 
จ านวน 12 เดือน 

898,680 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

96 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล 
จ านวน 12  เดือน 

42,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

 



97 เงินวิทยฐานะ เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและพนักงานครู 
จ านวน 12 เดือน 

84,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

 

                  

 

 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

98 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างทั่วไป และเงิน
ปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน   
12 เดือน 

108,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

99 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงิน
ปรับปรุงคา่ตอบแทนของ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่
ปฏิบัติงานโรงเรียนอนุบาล
พระศรีอาริย์ และพนักงานจา้ง
ที่ปฏิบัติหนา้ที่ในความ
รับผิดชอบของ อบต. จ านวน 
4 อัตรา  จ านวน  12  เดือน 

1,100,00
0 

อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

40 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
1.2   แผนงานการศึกษา   
 



100 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่ม
ต่าง ๆ ส าหรับพนักงานจ้าง
ทั่วไป จ านวน  12  เดือน 

12,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

    

 

 

 
 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

101 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครอง
ชีพชั่วคราวและเงินปรับเพิ่ม
ต่าง ๆ ส าหรับพนักงานจ้าง
ตามภารกิจ ที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ 
และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในความรับผิดชอบ
ของ อบต. จ านวน 4 อัตรา  
จ านวน  12  เดือน  

100,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

102 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี)  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  

210,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

41 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
1.2   แผนงานการศึกษา   
 



ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

103 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรของพนักงาน
ส่วนต าบล 

16,500 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

 

 

 
 

    

 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

104 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

1) เพื่อจ่ายเป็นค่า           
ธรรมเนียม  ค่าลงทะเบียน  
หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  อันเกิด
จากการฝึกอบรมและ
สัมมนา  ของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง                         
2)  ค่าจ้างเหมาบุคคลช่วย
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

162,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
1.2   แผนงานการศึกษา   
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105 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร ของพนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างที่เดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดู
งานหรือไปติดต่อราชการ 
ฯลฯ 

30,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 
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ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

106 วัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน  ที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงาน 

10,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

107 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

10,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

108 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์
เพ่ือให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

90,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

109 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  
ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก ฯลฯ 

50,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

110 วัสดุเชื้อเพลิงและ  
หล่อลื่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น 
แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันดีเซล  ฯลฯ 

50,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

   

 

               

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
1.2   แผนงานการศึกษา   
 

44 



 

 

 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

111 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 

200,000 อบต. กอง
การศึกษาฯ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่  5    การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
1.2   แผนงานการศึกษา   
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 ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 1.3   แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

112 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และเงินปรับปรุงค่า  ตอบ
แทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จ านวน 12 เดือน 

180,000 

 

อบต. ,          
รพ.สต.     

เขาสมอคอน 

กอง
สาธารณสุข 

            

113 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี)  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ 

130,000 อบต.  กอง
สาธารณสุข 

            

114 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

1) ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ อัน
เกิดจากการฝึกอบรมและ
สัมมนาของพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง                          
2)  ค่าจ้างเหมาบริการจ้าง
บุคคลช่วยปฏิบัติงานของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านเขาสมอคอน 

970,000 อบต.  กอง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่   5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 1.3   แผนงานสาธารณสุข 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

115 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

30,000 อบต.  กอง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 

  1.4  แผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

116 วัสดุอื่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
จราจร  ฯลฯ 

20,000 อบต. ส านักปลัด             
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
 

ล าดั
บท่ี 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

117 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 

20,000 อบต. ส านักปลัด             

118 โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนต าบล
เขาสมอคอน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนต าบลเขาสมอคอน 

450,000 อบต. ส านักปลัด             
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         ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
   1.๖ แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับที ่

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

119 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นประจ าปี  และเงิน
ปรับปรุงเงนิเดือนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นประจ าปี จ านวน    
12 เดือน 

429,000 อบต. กองช่าง             

120 เงินเพิ่มต่าง ๆ  ของ
พนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ  
ของพนักงานส่วนท้องถิน่
ประจ าปี จ านวน  12  เดือน 

24,000 อบต. กองช่าง             

121 เงินประจ าต าแหน่ง เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ า
ต าแหน่งของพนกังานสว่น
ท้องถิ่น จ านวน  12  เดือน 

42,000 อบต. กองช่าง             

122 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพือ่จ่ายเป็นค่าตอบแทน
พนักงานจ้างและเงนิปรับปรุง
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จ านวน 12  เดือน 

254,760 อบต. กองช่าง             

123 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครอง
ชีพชั่วคราวและเงินที่ปรบัเพิ่ม
ต่าง ๆ  ส าหรับพนักงานจ้าง 
และพนักงานจ้างทัว่ไป  
จ านวน 12 เดือน 

30,000 อบต. กองช่าง             
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          ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
           1.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

124 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์
แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพ่ือจ่ายเป็นเงินประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี)  
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ์ 

70,000 อบต. กองช่าง             

125 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ
พนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ
ที่จะได้รับ 

42,000 อบต. กองช่าง             

126 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

1)  ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ อันเกิด
จากการฝึกอบรมและสัมมนา
ของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง                           
2)  ค่าจ้างเหมาบริการ
คนงานทั่วไปส าหรับ
ปฏิบัติงานดา้นตา่ง ๆ          
3)  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  

237,000 อบต. กองช่าง             
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          ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
           1.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

127 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

20,000 อบต. กองช่าง             

128 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารงุรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภัณฑ์เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

40,000 อบต. กองช่าง             

129 วัสดุส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ใน
ส านักงาน เชน่ กระดาษ  หมึก  
ดินสอ  ฯลฯ 

30,000 อบต. กองช่าง             

130 วัสดุไฟฟา้และวิทย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ  เช่น  ฟิวส์  
สายไฟฟ้า  สวิตซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ 

85,000 อบต. กองช่าง             

131 วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้างที่ใช้ในการกอ่สร้างต่าง 
ๆ เช่น สี แปรงทาสี  ปูน  
ทราย  ฯลฯ 

50,000 อบต. กองช่าง             
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          ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
           1.๖  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล า 
ดับที่ 

โครงการ 
รายละเอียดของกิจกรรมที่

เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย 

132 วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  
ยางรถยนต์  น้ ามันเบรก  
ฯลฯ 

10,000 อบต. กองช่าง             

133 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  
แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเชื้อเพลิง  
ฯลฯ 

50,000 อบต. กองช่าง             

134 วัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์
บันทึกข้อมูล  ฯลฯ 

25,000 อบต. กองช่าง             
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