
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทัวไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน
อําเภอ ท่าวุ้ง   จังหวัดลพบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทังสิน 33,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทัวไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทัวไป
งานบริหารทัวไป รวม 7,672,432 บาท
งบบุคลากร รวม 5,441,420 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,571,120 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท

- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1
 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 20,400 x 12
 เดือน  เป็นเงิน  244,800.-  บาท
2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 2 อัตรา ๆ
 ละ 11,220 x  12  เป็นเงิน  269,280.-  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554  แก้ไขเพิมเติมถึง  (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 134)

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน 1 อัตรา  และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  2  อัตรา  ดังนี
1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1  อัตรา ๆ ละ 1,750 X 12
 เดือน  เป็นเงิน  21,000.-  บาท
2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2  อัตรา ๆ
  ละ 880 X 12  เดือน  เป็นเงิน  21,120.-  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2554  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 134)
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เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล  จํานวน  1 อัตรา และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน  2 อัตรา  ดังนี
1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 X 12
 เดือน  เป็นเงิน  21,000.-  บาท
2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  2 อัตรา ๆ ละ 880 X 12
  เดือน  เป็นเงิน  21,120.-  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ
.2554  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 134)

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 1,972,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ดังนี
1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ ละ 11,220
 บาท  จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน  134,640.-  บาท
2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1 อัตรา ๆ
 ละ 9,180  บาท  จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน  110,160.-  บาท
3)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 19 อัตรา ๆ ละ 7,200
 บาท  จํานวน 12  เดือน  เป็นเงิน 1,641,600.-  บาท
4)  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน 1 อัตรา ๆ
  ละ 7,200  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  86,400.-  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ
.2554  แก้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 2) พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 135)

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,870,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,400,140 บาท

- เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  จํานวน 7
 อัตรา จํานวน 12 เดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ดังนี
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล         จํานวน  1  ตําแหน่ง
2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน  1  ตําแหน่ง
3) หัวหน้าสํานักปลัด                          จํานวน  1  ตําแหน่ง
4) นักพัฒนาชุมชน                            จํานวน  1  ตําแหน่ง
5) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน          จํานวน  1  ตําแหน่ง
6) นักทรัพยากรบุคคล                        จํานวน  1  ตําแหน่ง
7) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จํานวน  1 ตําแหน่ง
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที  2 หน้า 24)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 252,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  จํานวน 3 อัตรา  และค่าตอบ
แทนรายเดือนพนักงาน   จํานวน 1  อัตรา  ดังนี
1)  เงินประจําตําแหน่งพนักงาน    จํานวน  3  อัตรา  คือ
     - ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  อัตราเดือนละ 7,000
.- บาท  จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน  84,000.-  บาท
     - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  อัตราเดือนละ 3,500.- บาท
จํานวน 12 เดือน   เป็นเงิน  42,000.- บาท
     - หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    อัตราเดือนละ 3,500
.-  บาท  จํานวน 12 เดือน  เป็นเงิน  42,000.-  บาท

2) ค่าตอบแทนรายเดือนพนักงาน จํานวน 1 อัตรา คือ  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล  ในอัตราเดือนละ 7,000.-  บาท  จํานวน  12 เดือน 
เป็นเงิน  84,000.-  บาท
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า  135)

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 218,160 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างประจําปีสําหรับลูกจ้างประจําและเงินปรับปรุงเงินค่า
จ้างลูกจ้างประจํา  จํานวน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  โดยจ่ายให้กับ
ลูกจ้างประจํา  ตําแหน่ง เจ้าหน้าทีธุรการ  
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 25)

งบดําเนินงาน รวม 2,215,112 บาท
ค่าตอบแทน รวม 408,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 250,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันท2ี9
 พฤษภาคม 2557  เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 136)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 108,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ 
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
ตุลาคม  2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที 2 หน้า 26)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบล
หรือผู้มีสิทธิทีควรจะได้รับ  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานท้องถิน พ.ศ.2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.0809.3/ว 4522  ลงวันที  9
 สิงหาคม  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 136)

ค่าใช้สอย รวม 1,041,100 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจัดทําป้ายประกาศ และป้ายข้อความต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประกาศและป้ายข้อความต่าง ๆ  รวม
ทังป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ทีใช้ในราชการ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 137)

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป จํานวน 260,800 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป  เพือช่วยปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ ของทางราชการ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 137)

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ  เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ
ค่าบริการดูดห้องนํา  ฯลฯ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 137)
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ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร จํานวน 45,600 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร  สําหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล  
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 137)

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทําเล่ม ค่าเย็บกระดาษ จํานวน 1,500 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  ค่าจ้างจัดทําเล่ม  ค่าเย็บ
กระดาษ   ทีใช้ในการปฏิบัติงานของทางราชการ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 137)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 อันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต.
พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 137)

ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ จํานวน 7,200 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างจัดทําวารสาร  หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ  ประจําสํานัก
งาน อบต. และประจําหมู่บ้านต่าง ๆ  รวมทังจ้างเหมาจัดทําสิงพิมพ์อืน ๆ
 ทีจําเป็นเพือใช้ในราชการ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 137)

รายจ่ายเกียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 5,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการรับรองหรือเลียงรับรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน)  โดยแยกเป็น
(1) ค่ารับรอง  ตังไว้ 5,000.- บาท  
-  เพือจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ให้ตังงบ
ประมาณได้ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณทีล่วงมา
โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม
และเงินทีมีผู้อุทิศให้  ดังนี  ในปีงบประมาณ  2560  มียอดรายรับ
จริง 14,761,593.44.- บาท คํานวณได้ดัง
นี 14,761,593.44 x 1% =  147,615.93.-  บาท ให้เบิกจ่ายได้ในภาย
ในวงเงินงบประมาณทีประมาณการไว้ตามอัตราทีกําหนดและตามค่าใช้
จ่ายทีเกิดขึนจริง โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐาน
การจ่ายเงินตามรายการค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงิน
โดยมีเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที  28  กรกฎาคม  2548  เรือง  การตังงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลียงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561–2564  หน้า 137)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างของ อปท. จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง ของ อปท. ในการสอบคัดเลือก  สอบแข่งขัน  สอบเลือนระดับของ
พนักงานส่วนตําบลประจําปี พ.ศ.2562
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที  2  หน้า  27)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง
ประจํา และพนักงานจ้าง ทีเดินทางไปราชการประชุม อบรม สัมมนา ดู
งานหรือไปติดต่อราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบ   ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที  4) พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 139)

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทีสาธารณประโยชน์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทีสาธารณประโยชน์
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 138)

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง จํานวน 200,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาสมอคอนโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดสถานที ค่าวัสดุ ค่า
อุปกรณ์  ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าหนังสือ ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสือสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิงทีใช้ในการ
บรรจุเอกสาร ค่าของสมนาคุณ  ค่าอาหารและเครืองดืม   ค่าอาหารว่าง
และเครืองดืม    ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ   ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์    ค่าตอบแทนคณะกรรมการ  รวมทังค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 3675  ลงวัน
ที  6  กรกฎาคม  2561  เรือง  การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตังงบ
ประมาณเพือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตังท้องถิน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้า 138)
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน จํานวน 300,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพิม
ศักยภาพผู้บริหาร อบต.  สมาชิกสภา อบต.  ผู้นําชุมชน พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างและพนักงานจ้างโดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น   ค่า
อาหารและเครืองดืม  ค่าอาหารว่างและเครืองดืม  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร ค่าพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 ทีจําเป็น ฯลฯ  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด  ที มท.0808.2/ว 3446  ลง
วันที 19  ตุลาคม  2548  รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท  ให้ตังงบประมาณ
ได้ไม่เกิน 3% ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาสมอคอน  ตังประมาณการรายรับ  33,000,000.- บาท ตังงบ
ประมาณไว้ไม่เกิน 3%   เป็นเงิน  990,000.-  บาท  ตังงบประมาณไว้
ไม่เกินเกณฑ์ทีกําหนด  
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 139)

ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลัยสําหรับพิธีการวัน
สําคัญต่างๆ

จํานวน 1,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  สําหรับใช้ในงานพิธีการในวันสําคัญต่าง ๆ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ   ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0407/ว 1284  ลงวันที  10
พฤศจิกายน  2530  เรือง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ
 ค่าพวงมาลา   และพานประดับพุ่มดอกไม้  สรุปมีนัยสําคัญ  ดังนี
 1.1  เบิกจ่ายจากงบประมาณ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
 1.2  ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ สําหรับมอบให้ผู้มี
เกียรติชาวต่างประเทศและคู่สมรสทีเดินทางเข้ามาหรือจากประเทศไทย
คนละ ไม่เกิน  300  บาท 
 1.3  ค่าพวงมาลา หรือพานพุ่มดอกไม้สําหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ ครังละไม่
เกิน 1,000 บาท
 1.4  ค่าพวงมาลาสําหรับวางศพผู้มีเกียรติ  พวงละไม่เกิน  400  บาท
2)  หนังสือกระทรวงการคลัง ทีกค 0514/36272 ลงวันที 11
 สิงหาคม 2530  เรือง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพือมอบให้บุคคลต่าง ๆ
  ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 139)

โครงการรักษาความสะอาด  ถนนสายหลัก  สายรองและการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน

จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการรักษาความสะอาด ถนน
สายหลัก สายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือน  ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาสมอคอนโดยมีค่าใช้จ่าย   เช่น  ค่าจ้างเหมาจัดทําป้าย
โครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา  เข้าร่วมการแข่ง
ขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 139)
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โครงการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 25,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินผลระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้กับ
มหาวิทยาลัย ซึงเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 139)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุและ
ค่าสาธารณูปโภค
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า  140)

ค่าวัสดุ รวม 283,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  ซอง
เอกสาร ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 140)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 3,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ถ่ายไฟฉาย  ปลัก
ไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  สวิทซ์ไฟฟ้า  ฯลฯ  และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีเกียวกับเครือง
รับส่งวิทยุสือสาร  เครืองขยายเสียง  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า  5)
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วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น ผงซักฟอก  สบู่  แปรง
ไม้กวาด  นํายาล้างห้องนํา  นํายาเช็คกระจก  นํายาถูพืน ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 141)

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์  นํามัน
เบรก  น๊อตและสกรู  สายไมล์  ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 140)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 140,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามัน
เชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  นํามันเครือง  ถ่าน  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 140)

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุโฆษณาและเผย
แพร่  เช่น  พู่กัน  สี กระดาษ  เขียนโปสเตอร์  ฟิล์ม  เมมโมรีการ์ด  ฟิล์ม
สไลด์  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที  2  หน้า  28)
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette , Floppy  Disk , Removable Disk , Compact  Disc , 
Digital  Video  Disc , Flssh  Drive) , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้า 141)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 483,012 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 420,000 บาท

เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในทีสาธารณะหรืออาคารสถานทีทีอยู่
ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.เขาสมอคอน  ดังนี
1)  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  จํานวน  1  แห่ง
2)  ระบบประปาหมู่ที  4  จํานวน  1  แห่ง
3)  ระบบประปาหมู่ที  5  จํานวน  2  แห่ง
4)  ระบบประปาหมู่ที  7  จํานวน  1  แห่ง
5)  ระบบประปาหมู่ที  12  จํานวน  1  แห่ง
6)  ระบบประปาหมู่ที  13  จํานวน  1  แห่ง
และภารกิจทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอ
คอน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  142)

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 22,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับสํานักงานทังทางไกล  ภายใน
ประเทศ  โทรศัพท์เคลือนที  ฯลฯ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า 30)

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 20,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร ค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริการการเงินการคลังภาค
รัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์  (GFMIS)  ฯลฯ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 143)

ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 21,012 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ  ทีเกียวข้อง  ฯลฯ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า  31)
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งบลงทุน รวม 5,900 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 5,900 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
โต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,900 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน ขนาด 4 ฟุต  (โต๊ะเหล็ก)  จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 5,900.- บาท 
โดยมีคุณลักษณะ  (ราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์นอกเหนือที
ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ.2561)
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท
   0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนวทางการ
พิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า 40)

งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการจัดงานรัฐพิธี จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงานตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธี  ตามหนังสืออําเภอท่าวุ้ง ที ลบ 0418.1/1799  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2561
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 163)

งานบริหารงานคลัง รวม 1,631,208 บาท
งบบุคลากร รวม 1,013,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,013,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 600,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  และเงินปรับปรุง
เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  จํานวน  5 อัตรา จํานวน 12
 เดือน  ดังนี
1) ผู้อํานวยการกองคลัง             จํานวน  1  ตําแหน่ง
2) นักวิชาการเงินและบัญชี        จํานวน  1  ตําแหน่ง
3) เจ้าพนักงานพัสดุ                  จํานวน  1  ตําแหน่ง
4) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้      จํานวน  1  ตําแหน่ง
5) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี    จํานวน  1  ตําแหน่ง  
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 144)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 52,380 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  จํานวน 
3  อัตรา  จํานวน 12  เดือน  
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 144)
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งให้แก่พนักงานส่วนตําบล  จํานวน 
1  อัตรา  ได้แก่ ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ 
3,500.- บาท  จํานวน  12 เดือน
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 144)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 301,344 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจกองคลัง  และเงินปรับ
ปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน 2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน ได้แก่ 
1)  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  
2)  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี   
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 32) 

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 17,496 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน 2 อัตรา   จํานวน  12  เดือน  ได้แก่ 
1)  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีจัดเก็บรายได้  
2)  ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและบัญชี  
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 144)

งบดําเนินงาน รวม 578,988 บาท
ค่าตอบแทน รวม 218,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 130,000 บาท

1)  เงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ  ตังไว้  100,000.-  บาท  
-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบล   ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
    1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
พ.ศ.2557
    2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลง
วันที  29 พฤษภาคม 2557  เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็น
รายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 145)

2. เงินรางวัลในการจับกุมผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  ตังไว้
30,000.-  บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าทีตํารวจในการจับกุมผู้กระทําผิด
กฎหมายจราจรทางบก  ในเขตพืนทีขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอ
คอน
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 145)
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ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ 
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที 12
ตุลาคม  2559 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 145)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิทีควรจะได้รับ  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานท้องถิน พ.ศ.2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.0809.3/ว 4522  ลงวันที  9
 สิงหาคม  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 146)

ค่าใช้สอย รวม 272,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการคนเก็บค่านําประปาหมู่บ้าน จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าทีจดมาตรนําและค่านํา
ประปาประจําหมู่บ้าน  จํานวน  3  อัตรา
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  146)

ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําของ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการจัดทําของ เช่น ค่าบริการกําจัดปลวก
แมลง  ค่าแปลงเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือ  ค่าเข้าปกหนังสือ  ถ่ายสําเนา
เอกสารหรือค่าบริการอืน ๆ ทีจําเป็น  ฯลฯ
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  146)

ค่าจ้างเหมาบริการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์งาน อบต. จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์งานของ อบต
. เช่น วารสาร  รายงานประจําปี  แผ่นพับ ป้ายไวนิล  คู่มือการปฏิบัติ
งาน  คู่มือติดต่องาน ฯลฯ
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 146)
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ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าทีพัสดุ จํานวน 102,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าทีผู้ช่วยเจ้าหน้าที
พัสดุ จํานวน  1  อัตรา  จํานวน  12  เดือน
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 146)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 อันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 146)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของ  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ  ทีเดินทางไปราชการ
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที  4) พ.ศ.2561
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 33)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุและ
ค่าสาธารณูปโภค
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 147)
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ค่าวัสดุ รวม 80,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  ซอง
เอกสาร ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 147)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น  อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette , Floppy  Disk , Removable Disk , Compact  Disc , 
Digital  Video  Disc , Flssh  Drive) , หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผลหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 147)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 8,988 บาท
ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 8,988 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ  ทีเกียวข้อง  ฯลฯ
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า  6)
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งบลงทุน รวม 39,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 39,000 บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล  แบบที  2
  จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ (ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ. 2561 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2561)  ดัง
นี  
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2  GHz
2.   มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
   -  เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3.  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
4.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
5.  มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6.  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8.  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9.  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 -2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 9)
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เครืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 9,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ Multifumction ชนิดเลเซอร์ หรือ
ชนิด  LED ขาวดํา  จํานวน 1 เครือง  โดยมีคุณลักษณะ  (เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561
 ณ วันที  23  พฤษภาคม  2561)  ดังนี  
1.  เป็นอุปกรณ์ทีมีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครืองเดียวกัน
2.  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
3.  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
4.  มีหน่วยความจํา  (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
5.  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
6.  มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
7.  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed)
8.  สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้
9.  สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สําเนา
10. สามารถย่อและขยายได้  25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
11. มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง
12.   มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
13.  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
14.  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558  
(กองคลัง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า  9)

แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานเทศกิจ รวม 60,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการตังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการตังจุดบริการประชาชนใน
ช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น  ค่าป้าย
โครงการ ค่าเดินทางไปราชการ  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  และค่าใช้จ่ายอืนๆ  ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0804.5/ว
  1634  ลงวันที  22 กันยายน  2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท  0810.4
/ว  661  ลงวันที  9  มีนาคม  2561  เรือง  การดําเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  107)
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ค่าวัสดุ รวม 10,000 บาท
วัสดุอืน จํานวน 10,000 บาท

-  เพือใช้ในการจัดซือวัสดุอืนๆ  ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  เช่น วัสดุสาธารณภัย  ไฟฉาย  ถ่านไฟฉาย  กระบอง  เสือสะท้อน
แสง  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561- 2564  หน้า 148)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอัคคีภัย จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมซ้อมแผน  โดยมี
ค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหาร  อาหารว่าง  ค่าเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีเกียว
ข้องกับโครงการ  ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  107)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา รวม 871,840 บาท
งบบุคลากร รวม 704,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 704,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 542,160 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน  12
 เดือน  ดังนี
1)  ผู้อํานวยการกองการศึกษา          จํานวน  1  ตําแหน่ง
2)  นักวิชาการศึกษา                       จํานวน  1  ตําแหน่ง
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 149)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล จํานวน 1 อัตรา ๆ
ละ  3,500.-  บาท  จํานวน 12  เดือน  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกองการ
ศึกษา
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 149)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 108,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทัวไป  และเงินปรับปรุงค่าตอบ
แทนของพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 1  อัตรา  จํานวน 12  เดือน
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 150)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินปรับเพิมต่าง ๆ  สําหรับ
พนักงานทัวไป  จํานวน 1 อัตรา  จํานวน 12 เดือน
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 150)

งบดําเนินงาน รวม 121,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันท2ี9
 พฤษภาคม 2557  เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 151)

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 6,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิทีควรจะได้รับ  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานท้องถิน พ.ศ.2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.0809.3/ว 4522  ลงวันที  9
 สิงหาคม  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 151)
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ค่าใช้สอย รวม 40,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 อันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง 
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 152)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน  10,000.- บาท จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และ
นอกราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ  ทีเดินทางไปราชการ
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบ   ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที  4) พ.ศ.2561
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 152)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 153)

วันทีพิมพ์ : 5/11/2561  15:40:17 หน้า : 20/54



ค่าวัสดุ รวม 25,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  นํายาลบคําผิด  ซอง
เอกสาร ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 152)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  (
Diskette  Floppy Disk ,  Removable Disk , Compact              
Disc , Digital Video  Disc , Flssh Drive) หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์
สําหรับเครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบ
เลเซอร์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 153)

งบลงทุน รวม 46,680 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 46,680 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน มีเท้าแขน จํานวน 3,780 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน มีเท้าแขน  แบบล้อ
เลือน  จํานวน 2 ตัว ๆ ละ  1,890.-  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  (ราคาตาม
ท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ปี พ.ศ.2561) 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที  2 หน้า 41)
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โต๊ะทํางาน   ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5,900 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือโต๊ะทํางาน  ขนาด 4 ฟุต (โต๊ะเหล็ก)  จํานวน 1
 ตัว ๆ ละ 5,900.-  บาท โดยมีคุณลักษณะ  (ราคาตามท้องตลาด เนือง
จากเป็นครุภัณฑ์ไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ
.2561)
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า  40)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที 1 จํานวน 22,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที 1  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19  นิว)   จํานวน  1  เครือง ๆ
  ละ 22,000.-  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  (เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ.2561  ณ วัน
ที 23 พฤษภาคม 2561)  ดังนี
-  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0  GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
1)  เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
2)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลางแบบ Graphics  Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3)  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
-   มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB
-   มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB   จํานวน 1 หน่วย
-   มี DVD - RW  หรือดีกว่า  จํานวน 1 หน่วย
-   มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-   มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
-   มีแป้นพิมพ์และเมาส์
-   มีจอภาพแบบ  LED  หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
 (กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที  2 หน้า  10)
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เครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา ชนิด Network แบบที 2 จํานวน 15,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว
ดํา ชนิด  NetworK แบบที 2 (33 หน้า/นาที)  จํานวน 1 เครือง ๆ
  ละ 15,000.- บาท  โดยมีคุณลักษณะ  (ราคากลางและคุณลักษณะพืน
ฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ.2561 ณ วันที 23
 พฤษภาคม 2561)  ดังนี
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-  มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 33 หน้าต่อนาที (ppm)
-  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
-  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวนไมน้อย
กว่า 1 ช่อง
-  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือ
สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
-  มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-  สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที  2 หน้า 10)

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 6,990,350 บาท
งบบุคลากร รวม 2,360,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,360,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,110,000 บาท

1. เพือจ่ายเป็นเงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตําแหน่ง  ครู คศ. 1
   จํานวน  2 อัตรา  จํานวน  12 เดือน  เป็นเงิน   544,320.-  บาท
2. เพือจ่ายเป็นเงินครูโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์   จํานวน 5
 อัตรา  จํานวน  12  เดือน  เป็นเงิน   950,280.-   บาท  ดังนี
   1. ผู้อํานวยการโรงเรียน                 จํานวน   1   ตําแหน่ง
    2. ครู คศ. 2                                จํานวน   1   ตําแหน่ง 
    3. ครูผู้ช่วย                                  จํานวน  3   ตําแหน่ง
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า  35)

เงินวิทยฐานะ จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและพนักงานครู  จํานวน  2
อัตรา  จํานวน  12  เดือน  ดังนี
 1. ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการโรงเรียน
 2. ตําแหน่ง  ครู คศ. 2
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 149)
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,120,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนของ
พนักงานจ้างประจําปี     ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  6  อัตรา   ประกอบด้วย
    1. ตําแหน่ง  บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี  จํานวน  1  ตําแหน่ง 
    2. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย         จํานวน   2     ตําแหน่ง
    3. ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จํานวน   2     ตําแหน่ง   
    4. ตําแหน่ง  พนักงานขับรถ         จํานวน   1    ตําแหน่ง
-  พนักงานจ้างทัวไป      จํานวน  3  อัตรา   ประกอบด้วย
    1. ตําแหน่ง  บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา  ภารโรง  จํานวน  1 อัตรา
    2. ตําแหน่ง  คนงานทัวไป     จํานวน   2  อัตรา
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 150)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 88,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวสําหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ
จํานวน  3  อัตรา และพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 3  อัตรา  จํานวน 12
 เดือน   ดังนี
-  พนักงานจ้างตามภารกิจ    ประกอบด้วย
   1.  ตําแหน่ง  บุคลากรสนับสนุนการสอน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีการเงินและ
บัญชี   จํานวน  1  อัตรา
   2.  ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก     จํานวน  1  อัตรา
   3.  ตําแหน่ง  พนักงานขับรถ  จํานวน  1  อัตรา
 -  พนักงานจ้างทัวไป   ประกอบด้วย
   1. ตําแหน่ง  บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา  ภารโรง   จํานวน 1  อัตรา
   2. ตําแหน่ง  คนงานทัวไป                                      จํานวน  2  อัตรา
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้า 150)

งบดําเนินงาน รวม 4,270,350 บาท
ค่าตอบแทน รวม 192,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 180,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ 
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวันท2ี9
 พฤษภาคม 2557  เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิน  ให้เป็นรายจ่ายอืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 151)
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เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลหรือ
ผู้มีสิทธิทีควรจะได้รับ  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานท้องถิน พ.ศ.2541
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกียวกับการศึกษา
บุตรของพนักงานท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2549
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง  ด่วนทีสุด ที กค.0422.3/ว 257 ลงวันที 28
 มิถุนายน  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที มท.0809.3/ว 4522  ลงวันที  9
 สิงหาคม  2559  เรือง  ประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษาและ
ค่าเล่าเรียน
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 151)

ค่าใช้สอย รวม 3,253,937 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาคนงานทัวไป จํานวน 138,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงาน เพือช่วยปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 152)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 24,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียนต่างๆ  หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 อันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 152)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี พ.ศ.2562  โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 110)
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และนอกราช
อาณาจักร  เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการของ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ  ทีเดินทางไปราชการ
ประชุม  อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบ ดังนี
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที  4) พ.ศ.2561
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 152)

ค่าใช้จ่ายพัฒนาการจัดการศึกษา จํานวน 400,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการพัฒนาการจัดการศึกษา ด้าน
การบริหารงานทัวไปของโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564   หน้า 110)
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ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาตังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน

จํานวน 809,347 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขันพืนฐานของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  ประกอบด้วย
1. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)  ตังไว้   422,100.-  บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา   คนละ 850  บาท/ภาคเรียน    เป็นเงิน 110,500
.- บาท
- ระดับประถมศึกษา   คนละ 950 บาท/ภาคเรียน  เป็นเงิน 311,600
.- บาท

2. ค่าหนังสือเรียน         ตังไว้    125,077.-  บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  200 บาท/ปี  เป็นเงิน  13,000.- บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที 1 คนละ 625 บาท/ปี เป็นเงิน 19,375.- บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที 2 คนละ 619 บาท/ปี เป็นเงิน 17,951.- บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที 3 คนละ 622 บาท/ปี เป็นเงิน  20,526.- บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที 4 คนละ 673 บาท/ปี เป็นเงิน 16,825.-  บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที 5 คนละ 806 บาท/ปี เป็นเงิน 15,314.-  บาท
- ระดับประถมศึกษาปีที 6 คนละ 818 บาท/ปี เป็นเงิน  22,086.-  บาท

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน     ตังไว้     76,960.-  บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 13,000.- บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน เป็นเงิน 63,960.- บาท

4. ค่าเครืองแบบนักเรียน   ตังไว้   78,540.-  บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา  คนละ  300 บาท/ปี  เป็นเงิน  19,500.- บาท
- ระดับประถมศึกษา  คนละ 360 บาท/ปี   เป็นเงิน  59,040.- บาท

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    ตังไว้   106,670.-  บาท
- ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 215 บาท/ภาคเรียน  เป็นเงิน 27,950.- บาท
- ระดับประถมศึกษา คนละ 240 บาท/ภาคเรียน  เป็นเงิน 78,720.-บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว
 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน  2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า 18)

โครงการแข่งขันกีฬา จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแข่งขันกีฬาประจําปีของ
โรงเรียนในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าจัดทํา
ป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  และ
ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2559
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 110)

วันทีพิมพ์ : 5/11/2561  15:40:17 หน้า : 27/54



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)

จํานวน 107,100 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  (รายหัว)  จํานวน 3 ศูนย์   ดังนี
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน   จํานวน 30 คน ๆ ละ
1,700  บาท    เป็นเงิน   51,000.-  บาท
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถําตะโก  จํานวน 19 คนๆละ  1,700 บาท 
เป็นเงิน  32,300.-  บาท
     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน จํานวน 14 คนๆละ 1,700
 บาท  เป็นเงิน   23,800.-  บาท  
    -  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ว
 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561 เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า 4)

วันทีพิมพ์ : 5/11/2561  15:40:17 หน้า : 28/54



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว)

จํานวน 71,190 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5
 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ดังนี
1. ค่าหนังสือเรียน  อัตราคนละ  200 บาท/ปี  ตังไว้  12,600.- บาทเพือ
จ่ายให้แก่
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน  จํานวน 30 คน ๆ ละ200
  บาท  เป็นเงิน  6,000.-  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถําตะโก  จํานวน 19 คน ๆ ละ  200  บาท  เป็น
เงิน  3,800.-  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน  จํานวน 14 คน ๆ ละ 200
 บาท  เป็นเงิน  2,800.-  บาท

2. ค่าอุปกรณ์การเรียน  อัตราคนละ 200 บาท/ปี  ตังไว้ 12,600.- บาท
เพือจ่ายให้แก่
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน  จํานวน 30  คน ๆ ละ 
200  บาท  เป็นเงิน  6,000.- บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถําตะโก  จํานวน 19 คน ๆ ละ 200 บาท  เป็น
เงิน  3,800.-  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน  จํานวน 14 คน ๆ ละ 200
บาท  เป็นเงิน  2,800.- บาท

3. ค่าเครืองแบบนักเรียน  อัตราคนละ 300 บาท/ปี  ตังไว้  18,900
.-บาท  เพือจ่ายให้แก่
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน  จํานวน 30 คน ๆ ละ
300  บาท  เป็นเงิน 9,000.- บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถําตะโก  จํานวน 19 คน ๆ ละ 300 บาท  เป็น
เงิน  5,700.-  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน  จํานวน 14 คนๆละ 300 บาท
เป็นเงิน  4,200.-  บาท

4. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ตังไว้  27,090
.-บาท  เพือจ่ายให้แก่
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน จํานวน  30 คนๆ ละ 
430 บาท   เป็นเงิน  12,900.-  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถําตะโก  จํานวน 19 คน ๆ ละ 430 บาท  เป็น
เงิน  8,170.-  บาท
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน  จํานวน 14 คน ๆ ละ 430
 บาท  เป็นเงิน 6,020.- บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว
 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 111)

วันทีพิมพ์ : 5/11/2561  15:40:17 หน้า : 29/54



โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายสําหรับส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิน)

จํานวน 215,600 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี
1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ตังไว้   20,000.-  บาท
2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน                      ตังไว้     9,600.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด       ตังไว้  100,000.- บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ตังไว้ 50,000.- บาท
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียน  อัตราคนละ 3,000
 บาท                                                              ตังไว้   15,000.- บาท
6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  ตัง
ไว2้1,000.-  บาท
-  เป็นไปตามหนังสือหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท
 0816.2/ ว 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทาง
การจัดทํางบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 112)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าปัจจัยพืนฐานสําหรับ
นักเรียนยากจน)

จํานวน 4,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน ทีบิดา/มารดา/ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือน ไม่
เกิน 40,000.- บาทต่อปี  สําหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา อัตรา
คนละ 500 บาท/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี)  
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว
 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที 2 หน้า 19)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) จํานวน 1,224,700 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3
 ศูนย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์  จํานวน 1 แห่ง  ดังนี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยบ้านเขาสมอคอน  จํานวน 20 บาท/ต่อคน
จํานวน  245 วัน    เป็นเงิน   147,000.-  บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถําตะโก    จํานวน  20 บาท/ต่อคน   จํานวน 
245 วัน              เป็นเงิน  93,100.- บาท
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนามัยเขาสมอคอน จํานวน 20 บาท/ต่อคน  
จํานวน 245 วัน   เป็นเงิน  68,600.- บาท
4. โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์   จํานวน  20 บาท/ต่อคน  จํานวน
200 วัน              เป็นเงิน  916,000.-  บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงหมาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว
 3274  ลงวันที  19  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 20)

วันทีพิมพ์ : 5/11/2561  15:40:17 หน้า : 30/54



โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่เยาวชนในเขตพืนทีตําบลเขา
สมอคอน

จํานวน 140,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่โลก
กว้างให้แก่เยาวชนในเขตพืนทีตําบลเขาสมอคอน โดยมีค่าใช้
จ่าย เช่น  ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าพาหนะ  ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน  พ.ศ.2557
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 112)

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 153)

ค่าวัสดุ รวม 824,413 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 699,413 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซืออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน  ดังนี
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน  จํานวน 3 ศูนย์
จํานวน 260 วัน จํานวน 60 คนๆ ละ 7.37 บาท เป็นเงิน 114,972 บาท
2. โรงเรียนสังกัด  สพฐ. จํานวน 1 โรงเรียน  คือ
    - โรงเรียนวัดถําตะโก จํานวน 260 วัน  จํานวน 90 คน ๆ ละ 7.37
 บาท  เป็นเงิน  172,458.- บาท
3. โรงเรียนในสังกัด  อปท.  จํานวน 1  แห่ง  คือ
   - โรงเรียนอนุบาลพระศรีอาริย์ จํานวน 215 คนๆ ละ 7.37 บาท  รวม
260  วัน  เป็นเงิน  411,983.-  บาท
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท.0816.2/ ว
 3274  ลงวันที 19 มิถุนายน  2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบ
ประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 113)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น ยางรถยนต์  ฟิลม์
กรองแสง  สายไมล์  เพลา  นํามันเบรก  แบตเตอรี  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 153)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 70,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน  เช่น  นํามันเชือ
เพลิง  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  ถ่าน  แก๊ส  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 153) 

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่นอุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล  (
Diskette Floppy Disk ,  Removable Disk ,  Compact Disc ,  Di
gital Video  Disc ,  Flssh Drive)  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับ
เครืองพิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 153)
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งบเงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 360,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
สนับสนุนโครงการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 360,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน  สําหรับเด็กนัก
เรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (สพฐ
.)  จํานวน 1 แห่ง  ดังนี  โรงเรียนวัดถําตะโก  จํานวน  90  คน  อัตรามือ
ละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  200  วัน  เป็นเงิน  360,000.- บาท  
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ ที มท 0808.2/ว 3616 ลงวัน
ที  24  มิถุนายน  2559
2)  หนังสือกระทรวงหมาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0816.2/ ว 3274  ลง
วันที  19  มิถุนายน 2561  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 165)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข รวม 744,800 บาท
งบบุคลากร รวม 380,340 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 380,340 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 180,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี  จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน 12 เดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิน  ตําแหน่ง  ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 7)

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 200,340 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ และเงินปรับปรุงค่า
ตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจ   ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพ
บําบัด  จํานวน  1  อัตรา
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 154)
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งบดําเนินงาน รวม 364,460 บาท
ค่าตอบแทน รวม 160,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 160,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ 
-  เป็นไปตามตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ตําบลให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
2) หนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน ที  0808.2/ว 859  ลงวัน
ที  29 พฤษภาคม 2557  เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหา
ดมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนตําบลให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 36)

ค่าใช้สอย รวม 97,660 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประกาศ และป้ายข้อความต่างๆ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายประกาศ และป้ายข้อความต่าง ๆ
  รวมทังป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ทีใช้ในราชการ
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 155)

ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป จํานวน 62,660 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป  เพือช่วยปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ ของทางราชการ
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 155)

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 5,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกสัมภาระ  ค่า
บริการดูดห้องนํา  ฯลฯ
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 155)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 10,000 บาท
เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ
  อันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 155)
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รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร  เช่น  ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ ค่าเช่าทีพัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  ทีจําเป็นในการเดินทางไปราชการของ
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ  ทีเดินทางไปราชการ
ประชุม  อบรม  สัมมนา  ดูงานหรือไปติดต่อราชการ  
-  เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2555
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2559
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที  4) พ.ศ.2561
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 155)

ค่าสาธารณูปโภค รวม 106,800 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 84,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสํานักงานอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
บ้านเขาสมอคอน  และ/หรืออาคารสถานทีอืน ทีอยู่ในความรับผิดชอบของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน และกองสาธารณสุข
และสิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 154)  

ค่านําประปา ค่านําบาดาล จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่านําประปาอาคารสํานักงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านเขาสมอคอน  และ/หรืออาคารสถานทีอืน ทีอยู่ในความรับผิด
ชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน และกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 37)  

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 3,224 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับอาคารสํานักงานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน  และ/หรืออาคารสถานทีอืน ทีอยู่ในความ
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน และ
กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 154)
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ค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม จํานวน 7,576 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบริการสือสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทร
สาร)  ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสือสาร  ค่าสือสารผ่านดาว
เทียม  ค่าใช้จ่ายเกียวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์
เน็ตการ์ดและค่าสือสารอืน ๆ  ทีเกียวข้อง  สําหรับอาคารสํานักงานโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน  และ/หรืออาคารสถานที
อืน ทีอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านเขา
สมอคอน และกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบล
เขาสมอคอน  ฯลฯ
(กองสาธารณสุข)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า  7)

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน รวม 1,220,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,020,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 1,020,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการเงินอุดหนนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุขของสถานีอนามัยทีถ่ายโอน

จํานวน 1,000,000 บาท

-  โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยทีถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน   ตังไว้   1,000,000.-  บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านเขาสมอคอน  สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอ
คอน  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท.0810.5/ว 2072 ลงวัน
ที  5 กรกฎาคม  2561
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง ฉบับที  2 หน้า  4)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างในการดําเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น  การจัดทําป้าย
โครงการ  วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจํา
เป็น   ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.2541
  แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3)  พ.ศ.2543 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนที
สุด ที มท0810.5/1042  ลงวันที 10 เมษายน  2561
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องสิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0810.5
/ ว2072  ลงวันที  5  กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้าน
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 23)
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งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน
โครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช
ดําริ
ด้านสาธารณสุข

จํานวน 200,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายขับเคลือนโครงการเงินอุดหนุนสําหรับการดําเนิน
งานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้านสาธารณสุข  ในกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพืนที  ชุมชน/หมู่
บ้าน   แห่งละ  20,000.-  บาท   จํานวน 10  หมู่บ้าน   
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท. 0810.51/ ว 2072
  ลงวันที 5 กรกฎาคม  2561  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เงินอุดหนุนทัวไปด้านสาธารณ
สุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
(กองสาธารณสุขฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  1  หน้า 10)

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและผู้ไร้ทีพึง จํานวน 20,000 บาท
 - เพือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม/ปรับปรุงทีอยู่อาศัย ก่อสร้างบ้านทีพักอาศัยให้
กับผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้ยากจน ผู้ไร้ทีพึง  
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 123) 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จํานวน 30,000 บาท
- เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุ  โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ อุปกรณ์  ค่า
อาหาร อาหารว่างและเครืองดืม  ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็น
ในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ.2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ. 2561-2564  หน้า 123)
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แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทัวไปเกียวกับเคหะและชุมชน รวม 5,072,920 บาท
งบบุคลากร รวม 806,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 806,000 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 450,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถินประจําปี และเงินปรับปรุงเงิน
เดือนพนักงานส่วนท้องถิน  ประจําปี 2562  จํานวน  2 อัตรา  จํานวน 12
  เดือน   ดังนี
1. ผู้อํานวยการกองช่าง     จํานวน  1  ตําแหน่ง
2. นายช่างโยธา               จํานวน  1  ตําแหน่ง 
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 158)

เงินเพิมต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมต่าง ๆ  ของพนักงานส่วนท้องถิน
ประจําปี  จํานวน 1 อัตรา  คือ  ตําแหน่ง  นายช่างโยธา
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  158)

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิน จํานวน  1
 อัตรา  อัตราเดือนละ 3,500.-  บาท  จํานวน 12 เดือน  คือ
- ผู้อํานวยการกองช่าง  จํานวน 1  ตําแหน่ง
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  158) 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 260,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  อัตรา  จํานวน 12 เดือน  ดังนี
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีผลิตนําประปา  จํานวน 1  ตําแหน่ง
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา                 จํานวน 1 ตําแหน่ง
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ 2561-2564 หน้า  158)

เงินเพิมต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินเพิมค่าครองชีพชัวคราวและเงินทีปรับเพิมต่าง ๆ
 สําหรับพนักงานจ้างและพนักงานจ้างทัวไป  จํานวน 12 เดือน  ตามสิทธิ
ทีพนักงานจ้างพึงได้รับตามกฎหมายกําหนดฯ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 159)
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งบดําเนินงาน รวม 1,056,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 142,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน จํานวน 100,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัล
ประจําปี)  สําหรับพนักงานส่วนตําบล  พนักงานจ้างและผู้มีสิทธิ  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วน
ท้องถินให้เป็นรายจ่ายอืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ.2557
 2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที 0808.2/ว 859 ลงวัน
ที 29  พฤษภาคม 2557  เรือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอืนเป็นกรณีพิเศษอัน
มีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถ่ินให้เป็นรายจ่าย
อืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2557 
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 159)

2. ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ       เป็นเงิน  30,000.- บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการทีรับผิดชอบการจัด
ซือจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐของ อปท. เช่น การตรวจรับพัสดุใน
งานซือหรือจ้าง  ควบคุมงานก่อสร้าง  งานจ้างทีปรึกษาฯ  ออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที  มท 0808.2
/ว1966  ลงวันที  26  กันยายน  2560
2)  หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด ที  กค 0402.5/ว 156 ลงวัน
ที 19  กันยายน  2560  เรือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล
หรือคณะกรรมการ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561 - 2564  เพิมเติมและเปลียน
เแปลง ฉบับที 2 หน้า 6)

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิทีจะได้รับ 
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน พ.ศ.2548
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 2) พ.ศ.2551
3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (ฉบับที 3) พ.ศ.2559
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 5862  ลงวันที  12
ตุลาคม  2559  เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการเกียวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่า
บ้านของข้าราชการส่วนท้องถิน
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 159)
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ค่าใช้สอย รวม 624,000 บาท
รายจ่ายเพือให้ได้มาซึงบริการ
ค่าจ้างเหมาบริการคนงานทัวไป จํานวน 96,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของกองช่าง
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 160)

ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างแรงงานคนงานทัวไป  ค่าจ้างเหมาเครืองจักร ฯลฯ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  160)

ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 28,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  หรือค่าใช้จ่ายอืน ๆ
 อันเกิดจากการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
จ้าง
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้า  160)

ค่ารับรองแบบแปลน จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าเซ็นต์รับรองแบบแปลนก่อสร้างต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน  ฯลฯ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียนแปลง ฉบับ
ที 2 หน้า 6)

รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน จํานวน 350,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ
เรียกร้องตามสิทธิ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า  6)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบียเลียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าทีพัก  ค่า
บริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ทีจําเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างฯ  ทีเดินทางไป
ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
-  เป็นไปตามระเบียบ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน พ.ศ. 2555
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน  (ฉบับที 2)  พ.ศ. 2559
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที 3) พ.ศ. 2559
4)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าทีท้องถิน (ฉบับที  4) พ.ศ.2561
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 160)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์เพือให้สามารถใช้
งานได้ตามปกติ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุและค่า
สาธารณูปโภค
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 39)

ค่าวัสดุ รวม 290,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุสํานักงาน ทีจําเป็นต้องใช้ในสํานัก
งาน เช่น กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ยางลบ  ซองเอกสาร ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 161)

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 85,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ สายไฟฟ้า สวิตซ์
ไฟฟ้า  ปลักไฟฟ้า ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 161)

วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างทีใช้ในการก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้
ต่าง ๆ  สี  แปรงทางสี  ปูน ทราย  ตะปู ท่อประปาและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 161)
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางรถยนต์ นํามัน
เบรก  น๊อตและสกรู สายไมล์ เพลา ฟิลม์กรองแสง ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 161)

วัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน จํานวน 60,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุเชือเพลิงและหล่อลืน เช่น แก๊สหุงต้ม นํามัน
เชือเพลิง  นํามันดีเซล  นํามันเบนซิน นํามันเครือง  ถ่าน ก๊าส ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พงศ.2561-2564  หน้า 162)

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 25,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล (
Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disd, Digit
al Video Disc, Flssh  Drive)  หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สําหรับเครือง
พิมพ์คอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึกสําหรับเครืองพิมพ์แบบเลเซอร์ ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 162)
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งบลงทุน รวม 3,210,920 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 47,490 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน
เก้าอีสํานักงาน มีเท้าแขน แบบมีล้อเลือน  จํานวน 3 ตัว จํานวน 5,670 บาท
เก้าอีสํานักงาน  มีเท้าแขน  แบบมีล้อเลือน      
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเก้าอีสํานักงาน  มีเท้าแขน  แบบมีล้อ
เลือน จํานวน 3  ตัว ๆ ละ 1,890.-  บาท  โดยมีคุณลักษณะ  (ราคาตาม
ท้องตลาด เนืองจากเป็นครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ปี 2561)
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 9)

ตู้เหล็กบานเลือน  ขนาด 4  ฟุต  จํานวน 3 หลัง จํานวน 11,820 บาท
 ตู้เหล็กบานเลือน  ขนาด 4 ฟุต                  
 -  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือตู้เหล็กบานเลือน  ขนาด 4 ฟุต  จํานวน 3 หลัง ๆ
ละ 3,940.- บาท  โดยมีคุณลักษณะ  (ราคาตามท้องตลาด เนืองจากเป็น
ครุภัณฑ์ทีไม่ได้กําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)
-  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนที
สุด ที มท0808.2/ว 1248  ลงวันที  27  มิถุนายน  2559  เรือง  แนว
ทางการพิจารณาสิงของทีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า  42)
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครืองคอมพิวเตอร์ สําหรับประมวลผล แบบที 2 จํานวน 30,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือเครืองคอมพิวเตอร์  สําหรับประมวลผล  แบบที  2
  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 เครือง  โดยมี
คุณลักษณะ (ราคากลางและคุณลักษณะพืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ประจําปี พ.ศ. 2561  ณ  วันที 23 พฤษภาคม 2561)  ดัง
นี  
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
จํานวน 1 หน่วย มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2  GHz
2.   มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่าง
หนึง หรือดีกว่า ดังนี
   -  เป็นแผงวงจรเพือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีมีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพติดตังอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics  Processing Unit ทีสามารถใช้หน่วยความ
จําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
   -  มีหน่วยประมวลผลเพือแสดงภาพทีมีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจําหลักในการแสดงภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3.  มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB
4.  มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด  Solid State Drive ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 240 GB จํานวน 1 หน่วย
5.  มี DVD - RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย
6.  มีช่องเชือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ10/100/1000 Base -T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
7.  มีช่องเชือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง
8.  มีแป้นพิมพ์และเมาส์
9.  มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อย
กว่า600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิว  จํานวน 1 หน่วย 
-  เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที มท 0808.2/ว 1134  ลงวัน
ที  9  มิถุนายน  2558
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 9)

ค่าทีดินและสิงก่อสร้าง รวม 3,163,430 บาท
อาคารต่าง ๆ
ก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ จํานวน 2,988,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง 24
 เมตร ยาว 24 เมตร  ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน
สถานทีก่อสร้างบริเวณทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า 16)
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือ
ให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง
ค่าจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงาน จํานวน 175,430 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ  ค่าควบคุมงานทีจ่ายให้แก่
เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพือให้ได้มาซึงสิงก่อสร้าง  ฯลฯ
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า  6)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 670,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 620,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 620,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของ
ชาติ   โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุอุปกรณ์  และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 156)

โครงการปฏิบัติธรรมต่อต้านยาเสพติด จํานวน 100,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมปฏิบัติธรรมต่อต้าน
ยาเสพติด  โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครืองดืม และค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ  ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 118)

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จํานวน 40,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น  การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  การบําบัดรักษา การประชาคม  ค่าวัสดุตรวจสารเสพติดและค่าใช้จ่าย
อืนๆ ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ รวมทังค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ  ของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ของตําบลเขาสมอคอนและสถานศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาสมอคอน
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 118)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(กลุ่มเด็กและเยาวชน) จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ(กลุ่มเด็กและเยาวชน)  เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณ วิทยากร  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้
จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
 (สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 129)
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โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(กลุ่มผู้สูงอายุ) จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ(กลุ่มผู้สูงอายุ)  เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่าอาหารว่างและเครือง
ดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดทําโครงการ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 129)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ(กลุ่มอาชีพ) จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพ (กลุ่มอาชีพ)  โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าอาหารว่างและ
เครืองดืม  ค่าอาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ทีจําเป็นในการจัด
ทําโครงการ  ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 129)

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตําบลเขาสมอคอน จํานวน 400,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตําบลเขาสมอคอน  เช่น ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าพาหนะ  ค่าอาหารและเครืองดืม  ค่า
อาหารว่างและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีจําเป็นในการจัดทํา
โครงการ ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2557
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 156)

งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 50,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอท่าวุ้ง จํานวน 50,000 บาท
-  เพืออุดหนุนให้กับทีทําการปกครองอําเภอท่าวุ้ง  เพือเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอท่าวุ้ง ประจําปี พ.ศ
.2562  ตามหนังสืออําเภอท่าวุ้ง ที ลบ 0418.1/1799  ลงวันที  16
  กรกฎาคม  2561
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 168)
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิน รวม 20,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 20,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการจัดงาน/กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและงานประเพณี จํานวน 20,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและ
งานประเพณีต่าง ๆ   เช่น  ประเพณีสงกรานต์  งานเข้าพรรษา  ประเพณี
แห่พระศรีอาริยเมตไตรย์  ประเพณีลอยกระทง  และประเพณีอืน ๆ  ฯลฯ
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  ใน
การจัดงาน  การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(กองการศึกษาฯ)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  124)

งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียว รวม 58,000 บาท
งบเงินอุดหนุน รวม 58,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 58,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ
อุดหนุนโครงการจัดงาน  120 ปี โพหวี จํานวน 30,000 บาท
-  เพือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการโครงการจัดงาน 120 ปี จากโพหวีสู่
ท่าวุ้ง  ให้แก่ทีทําการปกครองอําเภอท่าวุ้ง  ตามหนังสืออําเภอท่า
วุ้ง ที ลบ 0418.1/1799  ลงวันที  16  กรกฎาคม  2561 
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า 8)

อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จํานวน 28,000 บาท
-  เพืออุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช  ประจําปี  พ.ศ.2562  จังหวัดลพบุรี   ตังไว้   28,000.-   บาท
    เพือจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช  ประจําปี พ.ศ.2562  ของจังหวัดลพบุรี  ตามหนังสือ
อําเภอท่าวุ้ง ที  ลบ 0023.10/2111 ลงวันที  9 สิงหาคม 2561
-  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ.2559
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  169)
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แผนงานการเกษตร
งานอนุรักษ์แหล่งนําและป่าไม้ รวม 10,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 10,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 10,000 บาท
รายจ่ายเกียวเนืองกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอืนๆ
โครงการ  "รักษ์นํา  รักป่า  รักษาแผ่นดิน" จํานวน 10,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ "รักษ์นํา รักป่า รักษาแผ่น
ดิน"  โดยมีค่าใช้จ่าย  เช่น  ค่าจัดทําป้ายโครงการ  ค่าพันธุ์ไม้ต่างๆ  ค่า
อาหารและเครืองดืม  และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องและจําเป็นทีเกิดขึนใน
การจัดทําโครงการ ฯลฯ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  133)

แผนงานการพาณิชย์
งานกิจการประปา รวม 80,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 80,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท
ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ และครุภัณฑ์ต่าง ๆ  ให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้  ของระบบประปาในความรับผิดชอบ ของ อบต.
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนมาก ที มท 0808.2/ ว
1134  ลงวันที  9  มิถุนายน  2558 เรือง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3523  ลงวัน
ที  20  มิถุนายน  2559  เรือง  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบ
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุและ
ค่าสาธารณูปโภค
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า 106)

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 50,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นค่าจัดซือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ  เพือใช้ในกิจการประปาใน
ความรับผิดชอบของ อบต.  เช่น  ไม้ต่าง ๆ  นํามันทา
ไม้  ค้อน สี ทินเนอร์ ปูน ทราย  อิฐ  กระเบือง สังกะสี  ท่อนําและอุปกรณ์
ประปาต่าง ๆ  ฯลฯ
-  เป็นไปตามหนังสือสังการ  ดังนี
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ ว 1248  ลง
วันที  27  มิถุนายน  2559 เรือง  แนวทางการพิจารณาสิงของทีเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามหลักการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
2)  พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ
.2560
(กองช่าง)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 106)

วันทีพิมพ์ : 5/11/2561  15:40:17 หน้า : 48/54



แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 7,828,450 บาท
งบกลาง รวม 7,828,450 บาท
งบกลาง รวม 7,828,450 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 120,000 บาท

-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง  องค์การ
บริหารส่วนตําบล  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างทีองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาสมอคอนจะต้องจ่ายเพืออุดหนุนเงินค่าเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง  
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการ  ดังนี
1) พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.2533
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท 0809.5/ว
 9 ลงวันที  22  มกราคม  2557  เรือง  การจ่ายเบียประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง
3) หนังสือสํานักงาน ก.จ.  ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนทีสุด ที มท  0809.5/ว
 81 ลงวันที 10  กรกฎาคม  2557 เรือง  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต
.  เรือง  มาตรฐานทัวไปเกียวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที  3)
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31  พฤษภาคม  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนมาก  ที  มท 0809.4/ว
 1326  ลงวันที  4  กรกฎาคม  2560  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เงินอุดหนุนทัว
ไป  สําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการ
สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก  เงินค่าตอบแทน  เงินเพิมค่าครองชีพและ
เงินประกันสังคมสําหรับพนักงาน
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ.2561-2564  หน้า  122)
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เบียยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 6,040,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้อายุ  ตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548   
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้
สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวัน
ที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2 หน้า  21)
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เบียยังชีพคนพิการ จํานวน 1,160,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่คนพิการ  ตามระเบียบและหนังสือสัง
การ ดังนี  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยัง
ชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2548
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความ
พิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน ฉบับที 2 พ.ศ. 2559  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 118 ลงวัน
ที 15 มกราคม พ.ศ. 2556 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียยังชีพผู้สูง
อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553 และระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบียความพิการให้คนพิการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2553
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที มท 0891.3/ว 3609 ลงวัน
ที 24 มิถุนายน 2559  เรือง แนวทางการจ่ายเบียความพิการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบียความพิการให้คนพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2553  (ฉบับที 2) พ.ศ. 2559  
6) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 146 ลงวันที 23 มกราคม 2560 เรือง แนวทางการดําเนินงานเงินอุด
หนุนทัวไปเบียยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560
7) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0891.3/ว 1502 ลงวัน
ที 2 สิงหาคม 2559 เรือง การซักซ้อมแนวทางการตังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสร้าง
หลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุน
สวัสดิการการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี พ.ศ. 2561-2564  หน้า 121)

เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 12,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเบียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชือทีได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1)  กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพือการยังชีพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2548 ข้อ 16 และ ข้อ 17  
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0810.6/ว
 1198 ลงวันที 20 มิถุนายน 2560 เรือง ซักซ้อมแนวทางการตังงบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทัว
ไป สําหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้า  121)
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สํารองจ่าย จํานวน 212,000 บาท
-  เพือไว้ใช้จ่ายในกิจการทีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า หรือนําไปใช้
จ่ายเพือกรณีฉุกเฉินทีมีสาธารณภัยเกิดขึนหรือบรรเทาปัญหาความเดือด
ร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติและหนังสือสังการ   ดังนี
1)  พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ด่วนมาก  ที  มท  0313. 4 /ว 667   ลง
วันที 12 มีนาคม  2545  เรือง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณ
ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 4224  ลงวัน
ที 10 ตุลาคม  2554   เรืองการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  นําท่วมฉับ
พลัน  นําป่าไหลหลาก  และนําล้นตลิง
4)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที  มท  0808.2/ว  3215  ลงวันที  6
  มิถุนายน 2559  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพือช่วย
เหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 76  ลงวันที 13  มกราคม  2558  เรือง  การเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยหนาว 
6)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท  0891.2/ว 4515 ลงวัน
ที  11  สิงหาคม 2558  เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ป้องกันอุทกภัย  นําท่วมฉับพลัน  นําป่าไหลหลากและดินถล่ม
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด ที มท 0891.2/ว
 843  ลงวันที 28 เมษายน 2559  เรือง  การเตรียมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง
8)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ด่วนทีสุด ที มท 0891.4/ว
 2360  ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2558  เรือง  การเตรียมความพร้อมเพือ
จัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจําปี 2559
9)  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนทีสุด  ที มท 0808.2/ว 3358  ลงวัน
ที 29  ตุลาคม  2553
10) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที มท 0808.2/ว 3456 ลงวัน
ที 19  มิถุนายน 2558  เรือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
11)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที มท 0808.2/ว 0684 ลงวัน
ที 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนและ
จังหวัดทีประสบสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2560
12) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0810.4/ว 526 ลงวัน
ที 8 มีนาคม 2560
13)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมากที มท 0808.2/ว 2989  ลงวัน
ที  31 พฤษภาคม  2560  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564  หน้า 121)
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รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 120,000 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตําบลเขาสมอคอน (สปสช.)ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50  ของค่าบริการ
สาธารณสุขทีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
-  เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสังการ  ดังนี
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด 0808.2/ว 3616 ลงวันที 24
 มิถุนายน 2559 เรือง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน พ.ศ. 2559
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว 1263  ลงวัน
ที  30  พฤษภาคม  2557  
4)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน ที มท 0808.2/ว 1201  ลง
วันที  30  มิถุนายน 2553  เรือง สอบถามการตังงบประมาณหมวดเงินอุด
หนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน
5)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที มท 0891.3/ว
 2199  ลงวันที  10 พฤศจิกายน 2552  เรือง การดําเนินงานกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพ
6)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ที มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันที  26  กรกฎาคม  2554  
7)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน  ด่วนทีสุด  ที  มท 0891.3/ว
 1202  ลงวันที  17  กรกฎาคม  2557  เรือง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุน
ทัวไป : สําหรับสงเคราะห์เบียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการ
บริการสาธารณุสข และรายการรายจ่ายทีเป็นภาระผูกพัน (การสบทบกอง
ทุนหลักประกันสุขภาพ)
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564  เพิมเติมและเปลียน
แปลง  ฉบับที  2  หน้า  22) 
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน (กบท.) จํานวน 164,450 บาท
-  เพือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิน (กบท.)  คิดจากงบประมาณทีตังจากเงินรายได้ ประจําปี พ.ศ.2561
  ซึงตังเท่ากับ  13,500,000.-  บาท  คิดเป็นร้อยละ  1 ของเงินราย
ได้  เท่ากับ 135,000.-  บาท   
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ
. 2500  โดยคํานวณตังจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการรายรับทุก
ประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทัวไป (ยกเว้นพันธบัตร  เงิน
กู้   เงินทีมีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุนตามพระราช
บัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสังการดังนี
1)  พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2500
2)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิน  พ.ศ. 2546  
3)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 40 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
4)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 41 ลงวันที 14 สิงหาคม  2558  เรือง  ซักซ้อมการ
ส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2559
5)  หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน  ด่วน
มาก ที มท 0808.5/ว 28 ลงวันที 21 กรกฎาคม  2559  เรือง  ซักซ้อม
การส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
(สํานักปลัด)
(แผนพัฒนาท้องถินสีปี  พ.ศ.2561-2564 หน้า 122)
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