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สวนที่ 1 
 

 

คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล   จังหวัดขอนแกน 



 

 คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ทานประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (1) 

บัดน้ี ถึงเวลาที่คณะผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ จะไดเสนอราง ขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปตอสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ อีกคร้ังหน่ึง ฉะน้ัน ในโอกาสน้ี คณะ

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทานไดทราบถึงสถานะ 

การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปน้ี 
 

1.   สถานะการคลัง 

     1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 14  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสถานะ

การเงินดังน้ี 

 ณ วันที่   14  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   19,179,487.04   บาท 

 1.1.2 เงินสะสม       5,758,419.84   บาท 

 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม     7,161,011.79   บาท 

 1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 0 โครงการ รวม 0 บาท 

 1.1.5 รายการที่ไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน  จํานวน 0 โครงการ  รวม 0 บาท 

1.2 เงินกูคงคาง    0.00    บาท  

 

2.   การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ 2562  ณ  วันที่ 14  สิงหาคม 2562 

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น   38,319,598.37  บาท  ประกอบดวย 

 หมวดภาษีอากร            318,906.90 บาท 

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต         158,369.90 บาท 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน           140,348.77   บาท 

 หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย        0.00  บาท 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด           275,842.00 บาท 

 หมวดรายไดจากทุน          0.00 บาท 

 หมวดภาษีจัดสรร       18,584,645.80 บาท 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                  18,841,475.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  30,700.00 บาท             

 



 

(3) รายจายจริง  จํานวน  32,340,008.36  บาท  ประกอบดวย 

 งบกลาง              10,835,638.40 บาท 

 งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว)    9,015,433.00    บาท 

 งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)  7,255,605.98  บาท 

 งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง)         3,660,677.00 บาท 

 งบรายจายอ่ืน  (หมวดรายจายอ่ืน)                     0.00 บาท 

 งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน)           1,572,653.98 บาท 

(4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค         30,700.00 บาท 

(5) รายจายเงินสะสม  จํานวน  192,800.00 บาท 

(6) รายจายที่จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน 2,363,356.00  บาท 

(7) รายจายที่จายจากเงินกู จํานวน 0.00  บาท 

3.   งบเฉพาะการ 

ประเภทกิจการ........................... กิจการ........................ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. …. มีรายรับจริง…………………..….บาท  รายจายจริง ..…..…..………. บาท 

  กูเงินจากธนาคาร / กสท. / อ่ืนๆ    จํานวน ....………………. บาท 

  ยืมเงินสะสมจากเทศบาล     จํานวน ....………………. บาท 

 กําไรสุทธิ      จํานวน ....………………. บาท 

  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ .............................................. จํานวน ....………………. บาท 

  ทรัพยจํานําจํานวน  .……………….  บาท        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 

(1)  หมายถึง สภาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(2)  หมายถึง คณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(3)  หมายถึง ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่มีชื่อเรียกตางๆ ตามกฎหมายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําแถลงงบประมาณ 

ประจําปงบประมาณ 2563 

(องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ) 

อําเภอ  พล   จังหวัด  ขอนแกน 

 

 

รายรับ 
รายรับจริง 

ป 2561 

ประมาณการ 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

รายไดจัดเก็บเอง    

    หมวดภาษีอากร 325,916.24 335,000.00 215,000 

    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 188,995.50 213,000.00 198,000 

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน 123,805.97 200,000.00 150,000 

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการ

พาณิชย 

0.00 1,000.00 1,000 

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 334,077.60 302,000.00 264,000 

    หมวดรายไดจากทุน 0.00 2,000.00 2,000 

    รวมรายไดจัดเก็บเอง 972,795.31 1,053,000.00 830,000 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท.    

    หมวดภาษีจัดสรร 20,959,587.78 19,651,850.00 20,910,000 

    รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให อปท. 20,959,587.78 19,651,850.00 20,910,000 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท.    

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,512,808.00 19,550,000.00 20,260,000 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท. 17,512,808.00 19,550,000.00 20,260,000 

รวม 39,445,191.09 40,254,850.00 42,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําแถลงงบประมาณ 

ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอ พล  จังหวัด ขอนแกน 

 

 

รายจาย 
รายจายจริง 

ป 2561 

ประมาณการ 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

จายจากงบประมาณ    

    งบกลาง 11,578,261.32 12,881,560.00 13,879,520.00 

    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน คาจาง

ประจํา และคาจางชั่วคราว) 

10,387,907.00 12,993,460.00 13,260,140.00 

    งบดําเนินงาน  (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและ

วัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)   

9,974,692.92 8,681,780.00 10,080,140.00 

 

 

    งบลงทุน  (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ

สิ่งกอสราง) 

3,533,595.95 3,603,050.00 4,245,200.00 

    งบรายจายอ่ืน  (หมวดรายจายอ่ืน) 0.00 0.00 0.00 

    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 1,963,070.71 2,095,000.00 535,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 37,437,527.90 40,254,850.00 42,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

สวนที่ 2 
 

ขอบัญญัต ิ

เรื่อง 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

ของ 

 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล   จังหวัดขอนแกน 

 

 

 



 

บันทกึหลักการและเหตผุล 

ประกอบรางขอบญัญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของ องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล  จังหวดัขอนแกน 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,860,580 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 482,500 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,736,320 

  แผนงานสาธารณสุข 844,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 45,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,105,580 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,015,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 508,000 

ดานการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,874,000 

  แผนงานการเกษตร 1,649,500 

ดานการดําเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 13,879,520 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 42,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

รายจายตามงานและงบรายจาย 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล  จังหวดัขอนแกน 

 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

               
งาน 

  

งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง รวม งบ 
    

      

        

งบบุคลากร 10,548,080 0 10,548,080 

    เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,262,320 0 3,262,320 

    เงินเดือน (ฝายประจํา) 7,285,760 0 7,285,760 

งบดําเนินงาน 2,853,700 381,000 3,234,700 

    คาตอบแทน 690,000 198,000 888,000 

    คาใชสอย 1,298,900 128,000 1,426,900 

    คาวัสดุ 357,800 50,000 407,800 

    คาสาธารณูปโภค 507,000 5,000 512,000 

งบลงทุน 65,800 12,000 77,800 

    คาครุภัณฑ 65,800 12,000 77,800 

                                             รวม 13,467,580 393,000 13,860,580 
 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

              
งาน 

  
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการรักษา

ความสงบภายใน 

งานปองกันภัยฝาย

พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย 

รวม งบ 
    

      

        

งบดําเนินงาน 180,000 302,500 482,500 

    คาตอบแทน 150,000 0 150,000 

    คาใชสอย 30,000 140,000 170,000 

    คาวัสดุ 0 162,500 162,500 

                                             รวม 180,000 302,500 482,500 

 

  



 

แผนงานการศึกษา 

               
งาน 

  

งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับการศึกษา 

งานระดับกอนวัย

เรียนและ

ประถมศึกษา 

รวม งบ 
    

      

        

งบดําเนินงาน 1,593,480 0 1,593,480 

    คาตอบแทน 1,593,480 0 1,593,480 

    คาใชสอย 355,000 2,763,940 3,118,940 

    คาวัสดุ 60,000 0 60,000 

งบลงทุน 245,000 1,873,700 2,118,700 

    คาครุภัณฑ 50,000 890,240 940,240 

                                             รวม 23,900 0 23,900 
 

แผนงานสาธารณสุข 

                     งาน 

 

 
งานบริการ

สาธารณสุขและงาน

สาธารณสุขอ่ืน 

รวม งบ 
   

      

        

งบดําเนินงาน 564,000 564,000 

    คาใชสอย 564,000 564,000 

งบเงินอุดหนุน 280,000 280,000 

    เงินอุดหนุน 280,000 280,000 

                                             รวม 844,000 844,000 

  

แผนงานสังคมสงเคราะห 

                         งาน 

 

 

งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห 
รวม งบ 

   

      

        

งบเงินอุดหนุน 45,000 45,000 

    เงินอุดหนุน 45,000 45,000 

                                             รวม 45,000 45,000 



แผนงานเคหะและชุมชน 

                          งาน 

 

  
งานบริหารท่ัวไป

เก่ียวกับเคหะและ

ชุมชน 

งานไฟฟา

ถนน 

งานกําจัดขยะ

มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

รวม งบ 
    

      

        

งบดําเนินงาน 1,118,580 0 0 1,118,580 

    คาตอบแทน 1,118,580 0 0 1,118,580 

    คาใชสอย 435,000 0 252,000 687,000 

    คาวัสดุ 180,000 0 0 180,000 

งบลงทุน 105,000 0 252,000 357,000 

    คาครุภัณฑ 150,000 0 0 150,000 

งบเงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000 

    เงินอุดหนุน 100,000 0 0 100,000 

                                             รวม 0 200,000 0 200,000 
 

 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                    งาน 

 

  

งานสงเสริมและสนับสนุน

ความเขมแข็งชุมชน 
รวม งบ 

    

      

        

งบดําเนินงาน 1,015,000 1,015,000 

    คาใชสอย 1,015,000 1,015,000 

                                             รวม 1,015,000 1,015,000 
 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

           งาน 

 

  

งานกอสรางโครงสราง

พ้ืนฐาน 
รวม งบ 

    

      

        

งบลงทุน 2,874,000 2,874,000 

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 2,874,000 2,874,000 

                                           รวม 2,874,000 2,874,000 

 

  



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

                       งาน 

 

  

งานกีฬาและ

นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
รวม งบ 

    

      

        

งบดําเนินงาน 398,000 100,000 498,000 

    คาใชสอย 300,000 100,000 400,000 

    คาวัสดุ 98,000 0 98,000 

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 

                                             รวม 398,000 110,000 508,000 
 

แผนงานการเกษตร 

                     งาน 

 

  

งานสงเสริม

การเกษตร 

งานอนุรักษแหลงนํ้า

และปาไม 
รวม งบ 

    

      

        

งบดําเนินงาน 465,000 15,000 480,000 

    คาใชสอย 465,000 15,000 480,000 

งบลงทุน 1,169,500 0 1,169,500 

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 1,169,500 0 1,169,500 

                                             รวม 1,634,500 15,000 1,649,500 
 

แผนงานงบกลาง 
 

           งาน 

 

  

งบกลาง รวม งบ 
    

      

        

งบกลาง 13,879,520 13,879,520 

    งบกลาง 13,879,520 13,879,520 

                                             รวม 13,879,520 13,879,520 

 

 

 



ขอบัญญัติ 

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล จังหวัดขอนแกน  

                โดยที่เปนการสมควรต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตามความใน 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไข (เพิ่มเติมฉบับที่5) พ.ศ.2546 มาตร71  

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไวโดยความเห็นชอบของ สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ และโดยอนุมัติของนายอําเภอ

พล 

  ขอ 1. ขอบัญญัติ น้ีเรียกวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ขอ 2. ขอบัญญัติ น้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป 

  ขอ 3. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 42,000,000 บาท 

  
ขอ 4. งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เปนจํานวน รวม

ทั้งสิ้น 42,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังน้ี 

แผนงาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13,860,580 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 482,500 

ดานบริการชุมชนและสังคม    

  แผนงานการศึกษา 4,736,320 

  แผนงานสาธารณสุข 844,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห 45,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 2,105,580 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,015,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 508,000 

ดานการเศรษฐกิจ    

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2,874,000 

  แผนงานการเกษตร 1,649,500 

ดานการดําเนินงานอื่น    

  แผนงานงบกลาง 13,879,520 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 42,000,000  
 

 



 

                      (ลงนาม)................................................ 

                 (นายสุภี  ทองมีคา) 

                นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

 

 

          อนุมัต ิ

 

 

   (ลงนาม)................................................ 

        (นายศิริวัฒน  พินิจพาณชิย) 

               นายอําเภอพล 
 

 

 

 

 

 

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 0 บาท ดังน้ี  
 

 
  

งบ ยอดรวม 

งบกลาง 0.00 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางช่ัวคราว) 0.00 

งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค) 0.00 

งบลงทุน 0.00 

งบรายจายอ่ืน (หมวดรายจายอ่ืน) 0.00 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 0.00 

รวมรายจาย 0.00 
 
   

   
  

 

 

ขอ 6. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหเปนไป

ตามระเบียบการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
 

       ขอ 7. ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามบัญญัติน้ี 

        

    ประกาศ ณ วันท่ี   5    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 

 
 



 

รายงานประมาณการรายรับ 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอ พล  จังหวัดขอนแกน 

  รายรับจริง ประมาณการ 

  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ยอดตาง  ป 2563 

หมวดภาษีอากร               

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 0.00 0.00 0.00 0.00     150,000.00 

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 98,440.50 126,746.00 148,275.00 150,000.00     0.00 

     ภาษีบํารุงทองท่ี 116,481.98 115,711.18 117,073.24 120,000.00     0.00 

     ภาษีปาย 62,352.00 56,799.00 60,568.00 65,000.00     65,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 277,274.48 299,256.18 325,916.24 335,000.00     215,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต               

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,047.60 0.00 0.00     1,000.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 0.00 640.00 0.00 0.00     0.00 

     คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย 154,790.00 135,150.00 138,390.00 155,000.00     150,000.00 

     คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล 10,000.00 0.00 0.00 15,000.00     10,000.00 

     คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 440.00 730.00 1,060.00 1,000.00     1,000.00 

     คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ 12,051.00 7,680.00 7,947.50 13,000.00     12,000.00 

     คาปรับการผิดสัญญา 800.00 12,206.00 1,610.00 2,000.00     3,000.00 

     คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ ขน ส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 0.00 10,000.00 15,000.00 0.00     0.00 



 

    คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 22,488.00 23,248.00 24,388.00 26,000.00     20,000.00 

     คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 570.00 0.00 620.00 1,000.00     1,000.00 

รวมหมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 201,139.00 190,701.60 189,015.50 213,000.00     198,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน               

     ดอกเบ้ีย 173,685.14 127,568.79 123,187.97 200,000.00     150,000.00 

     รายไดจากทรัพยสินอ่ืน ๆ 0.00 2,910.00 618.00 0.00     0.00 

รวมหมวดรายไดจากทรัพยสิน 173,685.14 130,478.79 123,805.97 200,000.00     150,000.00 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย               

     รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00     1,000.00 

รวมหมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย 0.00 0.00 0.00 1,000.00     1,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด               

     รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 215,445.01 270,953.00 334,057.60 302,000.00     264,000.00 

รวมหมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 215,445.01 270,953.00 334,057.60 302,000.00     264,000.00 

หมวดรายไดจากทุน               

     คาขายทอดตลาดทรัพยสิน 560.00 0.00 0.00 1,000.00     1,000.00 

     รายไดจากทุนอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 1,000.00     1,000.00 

รวมหมวดรายไดจากทุน 560.00 0.00 0.00 2,000.00     2,000.00 

หมวดภาษีจัดสรร               

     ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือน 314,599.95 473,284.66 669,510.93 550,000.00     600,000.00 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 7,983,530.69 8,413,940.20 9,260,970.21 8,165,000.00     8,400,000.00 



 

     ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 3,637,823.18 3,678,590.35 3,903,647.91 3,750,000.00     3,900,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 167,655.90 159,571.87 231,413.97 126,850.00     140,000.00 

     ภาษีสุรา 1,511,730.93 1,535,956.26 0.00 0.00     0.00 

     ภาษีสรรพสามิต 3,251,745.70 3,701,473.84 5,903,255.28 5,500,000.00     6,000,000.00 

     คาภาคหลวงแร 49,366.51 66,482.82 52,396.28 80,000.00     120,000.00 

     คาภาคหลวงปโตรเลียม 259,432.72 225,968.50 158,655.20 300,000.00     350,000.00 

     คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 1,132,680.00 1,080,607.00 779,718.00 1,180,000.00     1,400,000.00 

     ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 0.00 0.00 20.00 0.00     0.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 18,308,565.58 19,335,875.50 20,959,587.78 19,651,850.00     20,910,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป               

     เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถาย

โอนเลือกทํา 
6,654,567.00 16,843,137.00 17,512,808.00 19,550,000.00     20,260,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 6,654,567.00 16,843,137.00 17,512,808.00 19,550,000.00     20,260,000.00 

รวมทุกหมวด 25,831,236.21 37,070,402.07 39,445,191.09 40,254,850.00     42,000,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายท่ัวไป 

  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563     

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล  จังหวัดขอนแกน 

        

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  42,000,000 บาท แยกเปน 

     

 รายไดจัดเก็บเอง 

 
 

หมวดภาษีอากร รวม 215,000 บาท 

 
  

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง จํานวน 150,000 บาท 

 
  

ภาษีปาย จํานวน 65,000 บาท 

 
 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต รวม 198,000 บาท 

 
  

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จํานวน 1,000 บาท 

 
  

คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จํานวน 150,000 บาท 

 
  

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จํานวน 10,000 บาท 

 
  

คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย จํานวน 1,000 บาท 

 
  

คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ จํานวน 12,000 บาท 

 
  

คาปรับการผิดสัญญา จํานวน 3,000 บาท 

 
  

คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ จํานวน 20,000 บาท 

 
  

คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จํานวน 1,000 บาท 

 
 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน รวม 150,000 บาท 

 
  

ดอกเบี้ย จํานวน 150,000 บาท 

 
 

หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย รวม 1,000 บาท 

 
  

รายไดจากสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ จํานวน 1,000 บาท 

 
 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด รวม 264,000 บาท 

 
  

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ จํานวน 264,000 บาท 

 
 

หมวดรายไดจากทุน รวม 2,000 บาท 

 
  

คาขายทอดตลาดทรัพยสิน จํานวน 1,000 บาท 

 

  

รายไดจากทุนอ่ืนๆ จํานวน 1,000 บาท 

 

 

 

 

 



 

 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

หมวดภาษีจัดสรร รวม 20,910,000 บาท 

 
  

ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน จํานวน 600,000 บาท 

 
  

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ จํานวน 8,400,000 บาท 

 
  

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ จํานวน 3,900,000 บาท 

 
  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ จํานวน 140,000 บาท 

 
  

ภาษีสรรพสามิต จํานวน 6,000,000 บาท 

 
  

คาภาคหลวงแร จํานวน 120,000 บาท 

 
  

คาภาคหลวงปโตรเลียม จํานวน 350,000 บาท 

 

  

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย

ที่ดิน 

จํานวน 1,400,000 บาท 

 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป รวม 20,260,000 บาท 

 

  

เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ

ถายโอนเลือกทํา 

จํานวน 20,260,000 บาท 

 (ประมาณการไวสู้งกว่าปีท่ีผ่านมา) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานประมาณการรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

อําเภอพล    จังหวัดขอนแกน 

  รายจายจริง ประมาณการ 

  
  ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 

ยอดตาง 

(%) 
ป 2563 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป               

  งานบริหารท่ัวไป               

    งบบุคลากร               

    เงินเดือน (ฝายการเมือง)               

      เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 514,080.00 514,080.00 517,590.00     514,080 

      เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 38,610.00     42,120 

      เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 42,120.00 42,120.00 42,120.00     42,120 

  
    

เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ีนายกองคการบริหารสวน

ตําบล 
86,400.00 86,400.00 86,400.00 86,400.00     86,400 

      เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 2,577,600.00 2,531,845.00 2,453,382.00 2,519,990.00     2,577,600 

  รวมเงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,262,320.00 3,216,565.00 3,138,102.00 3,204,710.00     3,262,320 

    เงินเดือน (ฝายประจํา)               

      เงินเดือนพนักงาน 2,994,720.00 3,225,222.00 3,372,105.00 4,231,200.00     5,626,320 

      เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 227,200.00 241,100.00 262,800.00 94,800.00     144,800 

      เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 168,000.00     210,000 

      คาตอบแทนพนักงานจาง 894,180.00 998,870.00 1,079,480.00 1,082,520.00     1,246,560 

      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 60,000.00 58,260.00 59,340.00 94,160.00     58,080 

  รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 4,176,100.00 4,523,452.00 4,773,725.00 5,670,680.00     7,285,760 

  รวมงบบุคลากร 7,438,420.00 7,740,017.00 7,911,827.00 8,875,390.00     10,548,080 

  



 

  งบดําเนินงาน               

    คาตอบแทน               

      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 29,900.00 0.00 0.00 6,344.00     310,000 

      คาเชาบาน 205,300.00 227,200.00 176,200.00 252,000.00     300,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 48,700.00 80,000.00     80,000 

  รวมคาตอบแทน 247,299.00 264,700.00 224,900.00 338,344.00     690,000 

    คาใชสอย               

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 300,800.00     186,000 

      รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 39,000.00 53,060.00 46,870.00 62,000.00     30,000 

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 158,439.00 138,864.00 197,220.00 154,000.00     87,900 

        คาใชจายในการเลือกต้ัง 0.00 0.00 0.00 9,340.00     350,000 

  
      

โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการ

ใหบริการของ อบต.หนองแวงโสกพระ 
0.00 0.00 0.00 5,000.00     25,000 

  

      

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองแวงโสก

พระ ดาน "การพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศ" พรอมศึกษาดู

งาน 

0.00 99,664.00 112,076.00 170,550.00     200,000 

        โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรมทางการเมือง 0.00 0.00 19,984.00 0.00     20,000 

  
      

โครงการฝกอบรมสรางกระบวนการเรยีนรูพัฒนาการทํางานเปน

ทีม (ตอยอด) 
0.00 302,364.00 0.00 0.00     200,000 

      คาบํารุงรักษาและซอมแซม 80,760.00 165,940.00 1,963,780.00 783,000.00     200,000 

  รวมคาใชสอย 1,111,302.00 1,270,911.00 2,829,833.00 1,635,880.00     1,298,900 

    คาวัสดุ               

      วัสดุสํานักงาน 204,644.00 189,724.00 92,438.00 76,500.00     64,600 

      วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0.00 0.00 0.00 4,500.00     3,000 

  



 

    วัสดุงานบานงานครัว 104,753.00 8,821.00 103,981.00 10,000.00     120,000 

      วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 57,840.00 76,850.00 80,270.00 95,200.00     95,200 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 576.00 8,000.00     5,000 

      วัสดุคอมพิวเตอร 85,140.00 89,030.00 88,310.00 140,000.00     70,000 

  รวมคาวัสดุ 452,377.00 364,425.00 365,575.00 334,200.00     357,800 

    คาสาธารณูปโภค               

      คาไฟฟา 220,461.60 242,044.69 246,203.66 325,000.00     450,000 

      คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 9,668.00 7,220.00 8,424.00 10,000.00     10,000 

      คาบริการโทรศัพท 1,549.16 1,326.55 1,390.59 10,000.00     10,000 

      คาบริการไปรษณีย 511.00 257.00 441.00 3,000.00     2,000 

      คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 54,695.00 60,685.00 67,865.74 78,260.00     35,000 

  รวมคาสาธารณูปโภค 286,884.76 311,533.24 324,324.99 426,260.00     507,000 

  รวมงบดําเนินงาน 2,097,862.76 2,211,569.24 3,744,632.99 2,734,684.00     2,853,700 

    งบลงทุน               

    คาครุภัณฑ               

      ครุภัณฑสํานักงาน               

        จัดซื้อถังนํ้าแบบสเตนเลส 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 

    ครุภัณฑคอมพิวเตอร          

      จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉัดหมึก (inkjet) 0.00 0.00 0.00 0.00     15,800 

  รวมคาครุภัณฑ 338,950.00 275,800.00 735,050.00 279,450.00     65,800 

  รวมงบลงทุน 338,950.00 275,800.00 735,050.00 279,450.00     65,800 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุน               

  รวมงานบริหารท่ัวไป 9,891,232.76 10,338,386.24 12,407,509.99 11,905,524.00     13,467,580 

  



 

งานบริหารงานคลัง               

    งบดําเนินงาน               

    คาตอบแทน               

      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00     100,000 

      คาเชาบาน 28,800.00 28,800.00 26,400.00 36,000.00     48,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 28,270.00 8,800.00 8,700.00 30,000.00     50,000 

  รวมคาตอบแทน 57,070.00 37,600.00 35,100.00 66,000.00     198,000 

    คาใชสอย               

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 48,000.00     48,000 

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 42,574.00 21,442.00 46,826.00 40,000.00     40,000 

  
      

โครงการจัดกิจกรรมและประชาสมัพันธการจัดเก็บรายไดในพ้ืนที่

ตําบลหนองแวงโสกพระ 
0.00 0.00 0.00 9,000.00     20,000 

        โครงการปรับปรุงระบบแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพยสิน 0.00 0.00 16,459.00 20,000.00     20,000 

  รวมคาใชสอย 100,574.00 95,758.00 111,285.00 117,000.00     128,000 

    คาวัสดุ               

      วัสดุสํานักงาน 29,999.00 29,999.05 40,562.30 31,800.00     30,000 

      วัสดุโฆษณาและเผยแพร 0.00 0.00 0.00 13,300.00     20,000 

  รวมคาวัสดุ 29,999.00 29,999.05 40,562.30 45,100.00     50,000 

    คาสาธารณูปโภค               

      คาบริการไปรษณีย 2,809.00 1,666.00 1,654.00 5,000.00     5,000 

  รวมคาสาธารณูปโภค 2,809.00 1,666.00 1,654.00 5,000.00     5,000 

  รวมงบดําเนินงาน 190,452.00 165,023.05 188,601.30 233,100.00     381,000 

    งบลงทุน               

  



 

  คาครุภัณฑ               

      ครุภัณฑสํานักงาน               

        ตูเก็บเอกสาร 0.00 6,400.00 12,000.00 12,000.00     12,000 

  รวมคาครุภัณฑ 7,560.00 9,900.00 12,000.00 33,000.00     12,000 

  รวมงบลงทุน 7,560.00 9,900.00 12,000.00 33,000.00     12,000 

  รวมงานบริหารงานคลัง 1,002,812.00 1,051,223.05 1,126,581.30 1,299,300.00     393,000 

  รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,894,044.76 11,389,609.29 13,534,091.29 13,204,824.00     13,860,580 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน               

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน               

    งบดําเนินงาน               

    คาตอบแทน               

      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 150,000.00     150,000 

  รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 150,000.00     150,000 

    คาใชสอย               

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

  
      

โครงการต้ังจุดตรวจจุดบริการ เพ่ือปองกันและอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสงกรานต 
0.00 73,728.00 72,864.00 15,000.00     15,000 

  
      

โครงการต้ังจุดตรวจจุดบริการ เพ่ือปองกันอุบัติเหตุทางถนน ชวง

เทศกาลปใหม 
0.00 74,978.00 74,364.00 15,000.00     15,000 

  รวมคาใชสอย 148,862.00 148,706.00 147,228.00 30,000.00     30,000 

  รวมงบดําเนินงาน 148,862.00 148,706.00 147,228.00 180,000.00     180,000 

  รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน 148,862.00 148,706.00 147,228.00 180,000.00     180,000 

  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย               

    งบดําเนินงาน               

    คาใชสอย               

  



 

    รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

        โครงการชวยเหลือและบรรเทาเหตุสาธารณภัยแกประชาชน 0.00 7,300.00 0.00 0.00     20,000 

  
      

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือนและเจาหนาที่ประจําศูนยฯ 
0.00 0.00 139,745.00 0.00     100,000 

  
      

โครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกันดานอัคคีภัยใน

สถานศึกษา 
0.00 0.00 18,976.00 0.00     20,000 

  รวมคาใชสอย 187,004.00 16,100.00 158,721.00 139,924.00     140,000 

    คาวัสดุ               

      วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 16,500.00 6,550.00 38,400.00 0.00     20,000 

      วัสดุยานพาหนะและขนสง 0.00 0.00 0.00 0.00     30,000 

      วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 0.00 0.00 0.00 21,000.00     22,500 

      วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 0.00 0.00 0.00 0.00     18,000 

      วัสดุเครื่องแตงกาย 0.00 59,000.00 90,000.00 0.00     72,000 

  รวมคาวัสดุ 16,500.00 65,550.00 128,400.00 21,000.00     162,500 

  รวมงบดําเนินงาน 203,504.00 81,650.00 287,121.00 160,924.00     302,500 

  รวมงานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 241,304.00 141,650.00 287,121.00 160,924.00     302,500 

  รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 390,166.00 290,356.00 434,349.00 340,924.00     482,500 

  แผนงานการศึกษา               

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา               

    งบบุคลากร               

    เงินเดือน (ฝายประจํา)               

      เงินเดือนพนักงาน 249,270.00 470,905.00 416,480.00 417,850.00     993,120 

      เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 0.00     42,000 

      คาตอบแทนพนักงานจาง 144,160.00 342,080.00 333,520.00 346,920.00     390,360 

      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 24,000.00 70,000.00 66,000.00 78,860.00     168,000 

  



 

รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 417,430.00 882,985.00 816,000.00 893,630.00     1,593,480 

  รวมงบบุคลากร 417,430.00 882,985.00 816,000.00 893,630.00     1,593,480 

    งบดําเนินงาน               

    คาตอบแทน               

      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 0.00 0.00 0.00 0.00     50,000 

      คาเชาบาน 0.00 0.00 0.00 0.00     5,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,000.00     5,000 

  รวมคาตอบแทน 0.00 0.00 0.00 5,000.00     60,000 

    คาใชสอย               

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 123,382.00     215,000 

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 17,008.00 19,196.00 31,492.00 50,000.00     30,000 

  รวมคาใชสอย 87,808.00 127,616.00 131,572.00 173,382.00     245,000 

    คาวัสดุ               

      วัสดุสํานักงาน 71,400.00 105,600.00 101,209.00 35,000.00     50,000 

  รวมคาวัสดุ 71,400.00 105,600.00 101,209.00 35,000.00     50,000 

  รวมงบดําเนินงาน 159,208.00 233,216.00 232,781.00 213,382.00     355,000 

    งบลงทุน               

    คาครุภัณฑ               

      ครุภัณฑสํานักงาน               

      ครุภัณฑคอมพิวเตอร               

        จัดซื้อคอมพิวเตอร(โนตบุก)สําหรับงานสํานักงาน 0.00 0.00 0.00 0.00     16,000 

        จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉัดหมึก (inkjet) 0.00 0.00 0.00 0.00     7,900 

  



 

รวมคาครุภัณฑ 100,000.00 39,000.00 0.00 5,500.00     23,900 

  รวมงบลงทุน 484,000.00 39,000.00 0.00 5,500.00     23,900 

  รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 1,060,638.00 1,155,201.00 1,048,781.00 1,112,512.00     1,972,380 

  งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา               

    งบดําเนินงาน               

    คาใชสอย               

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

  

      

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 

(คาอาหารกลางวัน) 

0.00 0.00 0.00 0.00     1,516,000 

  
      

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระ (คาจัดการเรียนการสอน) 
0.00 108,800.00 227,500.00 149,410.00     83,300 

  
      

โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระ (อาหารกลางวัน) 
0.00 309,760.00 420,000.00 302,400.00     274,400 

  รวมคาใชสอย 499,560.00 467,016.00 696,766.00 501,810.00     1,873,700 

    คาวัสดุ               

      คาอาหารเสริม (นม) 918,857.82 894,451.60 914,158.00 861,440.00     890,240 

  รวมคาวัสดุ 1,040,468.82 894,451.60 914,158.00 861,440.00     890,240 

  รวมงบดําเนินงาน 1,540,028.82 1,361,467.60 1,610,924.00 1,363,250.00     2,763,940 

  รวมงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 3,132,028.82 3,128,867.60 3,078,924.00 2,851,250.00     2,763,940 

  รวมแผนงานการศึกษา 4,192,666.82 4,284,068.60 4,127,705.00 3,963,762.00     4,736,320 

  แผนงานสาธารณสุข               

  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน               

    งบดําเนินงาน               

    คาใชสอย               

  



 

    รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 455,000.00 0.00     0 

  
      

โครงการปฏิบัติงานศูนยการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือ

พ้ืนที่ 
0.00 0.00 0.00 0.00     504,000 

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

        โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 0.00 0.00 0.00 0.00     30,000 

        โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 0.00 0.00 0.00 0.00     30,000 

  รวมคาใชสอย 0.00 0.00 516,728.00 0.00     564,000 

  รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 516,728.00 0.00     564,000 

    งบเงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนเอกชน               

  
      

อุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามพระราชดําหริดานสาธารณสุข 

จํานวน 14 หมูบาน 
105,000.00 0.00 0.00 0.00     280,000 

  รวมเงินอุดหนุน 105,000.00 0.00 0.00 0.00     280,000 

  รวมงบเงินอุดหนุน 105,000.00 0.00 0.00 0.00     280,000 

  รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 105,000.00 0.00 516,728.00 0.00     844,000 

  รวมแผนงานสาธารณสุข 124,664.00 0.00 516,728.00 820,000.00     844,000 

  แผนงานสังคมสงเคราะห               

  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห               

    งบเงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสวนราชการ               

        อุดหนุนสวนราชการ 0.00 0.00 0.00 45,000.00     45,000 

  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00     45,000 

  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00     45,000 

  



 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00     45,000 

  รวมแผนงานสังคมสงเคราะห 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00     45,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน               

  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน               

    งบบุคลากร               

    เงินเดือน (ฝายประจํา)               

      เงินเดือนพนักงาน 488,640.00 422,456.00 574,680.00 649,920.00     922,320 

      เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน 10,000.00 0.00 0.00 0.00     0 

      เงินประจําตําแหนง 0.00 0.00 0.00 27,457.00     42,000 

      คาตอบแทนพนักงานจาง 134,420.00 135,000.00 139,800.00 144,720.00     144,720 

      เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง 24,000.00 24,000.00 19,620.00 64,700.00     9,540 

  รวมเงินเดือน (ฝายประจํา) 657,060.00 581,456.00 734,100.00 886,797.00     1,118,580 

  รวมงบบุคลากร 657,060.00 581,456.00 734,100.00 886,797.00     1,118,580 

    งบดําเนินงาน               

    คาตอบแทน               

      คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1,800.00 0.00 122,250.00 213,000.00     120,000 

      คาเชาบาน 59,400.00 51,000.00 63,000.00 85,193.00     50,000 

      เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 0.00 0.00 0.00 5,807.00     10,000 

  รวมคาตอบแทน 61,200.00 51,000.00 185,250.00 304,000.00     180,000 

    คาใชสอย               

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

        คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 30,432.00 7,552.00 36,580.00 30,000.00     50,000 

        คาใชจายในการทดสอบคุณภาพนํ้า 0.00 0.00 0.00 5,000.00     5,000 

        คาใชจายในการวางวัดที่ดิน 26,640.00 26,520.00 0.00 30,000.00     30,000 

  



 

      คาธรรมเนียมอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 52,154.00     20,000 

  
      

โครงการตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะในพ้ืนที่ตําบล (คาราง

วัดที่ดิน) 
0.00 0.00 26,640.00 0.00     0 

        จางเหมาสํารวจระบบธนาคารนํ้าใตดินตําบลหนองแวงโสกพระ 0.00 0.00 0.00 71,000.00     0 

  รวมคาใชสอย 326,404.88 470,851.61 63,220.00 188,154.00     105,000 

    คาวัสดุ               

      วัสดุสํานักงาน 16,206.00 8,361.00 5,064.00 20,000.00     20,000 

      วัสดุไฟฟาและวิทย ุ 0.00 33,596.70 9,255.00 35,000.00     20,000 

      วัสดุกอสราง 158,199.15 29,778.56 42,856.13 110,000.00     100,000 

      วัสดุสํารวจ 0.00 0.00 0.00 0.00     10,000 

  รวมคาวัสดุ 174,405.15 71,736.26 57,175.13 165,000.00     150,000 

  รวมงบดําเนินงาน 562,010.03 593,587.87 305,645.13 657,154.00     435,000 

    งบลงทุน               

    คาครุภัณฑ               

      ครุภัณฑอ่ืน               

        จัดซื้อซัมเมอรส 0.00 16,150.00 73,365.00 80,000.00     100,000 

  รวมคาครุภัณฑ 18,840.00 36,150.00 73,365.00 88,500.00     100,000 

  รวมงบลงทุน 18,840.00 36,150.00 73,365.00 88,500.00     100,000 

  รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,237,910.03 1,211,193.87 1,113,110.13 1,632,451.00     1,653,580 

  งานไฟฟาถนน               

    งบเงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน               

        อุดหนุนกิจการที่เปนสาธารณประโยชน 0.00 0.00 0.00 80,300.00     200,000 

  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 424,070.71 80,300.00     200,000 

  



 

รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 424,070.71 80,300.00     200,000 

  รวมงานไฟฟาถนน 0.00 0.00 424,070.71 80,300.00     200,000 

  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล               

    งบดําเนินงาน               

    คาใชสอย               

        รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 0.00 0.00 0.00 252,000.00     252,000 

  รวมคาใชสอย 0.00 0.00 252,000.00 252,000.00     252,000 

  รวมงบดําเนินงาน 0.00 0.00 252,000.00 252,000.00     252,000 

  รวมงานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 0.00 0.00 252,000.00 252,000.00     252,000 

  รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,237,910.03 1,211,193.87 1,789,180.84 1,964,751.00     2,105,580 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน               

  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน               

    งบดําเนินงาน               

    คาใชสอย               

      รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 409,600.00 386,924.00 0.00 0.00     0 

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

        โครงการฝกอบรมคายเยาวชนคนดีหางไกลยาเสพติดพรอมศึกษาดูงาน 0.00 600,040.00 638,640.00 668,058.00     350,000 

  
      

โครงการฝกอบรมเครือขายพลังแผนดินระดับตําบลและระดับ

หมูบาน 
0.00 129,750.00 0.00 100,000.00     100,000 

  
      

โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสทิธิภาพและศึกษาดูงานของ

คณะกรรมการเครือขายสตรแีมบาน 
0.00 217,750.00 303,650.00 250,000.00     230,000 

  
      

โครงการฝกอบรมศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีย่ังยืน เพื่อ

เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีราชาภิเษก 
0.00 0.00 0.00 288,076.00     300,000 

  
      

โครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายที่ดินและทรัพยสินแก

ผูนําชุมชนและประชาชน 
0.00 22,376.00 23,676.00 0.00     15,000 

        โครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 0.00 141,864.00 0.00 30,000.00     20,000 

  



 

รวมคาใชสอย 1,301,139.00 3,095,384.00 1,272,318.00 1,629,510.00     1,015,000 

  รวมงบดําเนินงาน 1,301,139.00 3,095,384.00 1,272,318.00 1,629,510.00     1,015,000 

  รวมงานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน 1,301,139.00 3,235,384.00 1,272,318.00 1,689,510.00     1,015,000 

  รวมแผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,301,139.00 3,235,384.00 1,272,318.00 1,689,510.00     1,015,000 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ               

  งานกีฬาและนันทนาการ               

    งบดําเนินงาน               

    คาใชสอย               

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

  
      

โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนตําบลหนองแวง

โสกพระ 
0.00 269,916.00 292,244.00 300,000.00     300,000 

  รวมคาใชสอย 227,424.00 269,916.00 292,244.00 300,000.00     300,000 

    คาวัสดุ               

      วัสดุกีฬา 97,120.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00     98,000 

  รวมคาวัสดุ 97,120.00 98,000.00 98,000.00 98,000.00     98,000 

  รวมงบดําเนินงาน 324,544.00 367,916.00 390,244.00 398,000.00     398,000 

  รวมงานกีฬาและนันทนาการ 324,544.00 367,916.00 390,244.00 398,000.00     398,000 

  งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน               

    งบดําเนินงาน               

    คาใชสอย               

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

        โครงการฝกอบรมฟนฟูวัฒนธรรมอันดีงาม 0.00 98,764.00 98,776.00 100,000.00     100,000 

  รวมคาใชสอย 113,228.00 316,764.00 98,776.00 100,000.00     100,000 

  รวมงบดําเนินงาน 113,228.00 316,764.00 98,776.00 100,000.00     100,000 

  



 

  งบเงินอุดหนุน               

    เงินอุดหนุน               

      เงินอุดหนุนสวนราชการ               

        อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี 0.00 0.00 0.00 10,000.00     10,000 

  รวมเงินอุดหนุน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00     10,000 

  รวมงบเงินอุดหนุน 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00     10,000 

  รวมงานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 113,228.00 316,764.00 108,776.00 110,000.00     110,000 

  รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 437,772.00 684,680.00 499,020.00 508,000.00     508,000 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               

  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน               

    งบลงทุน               

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               

        โครงการกอสรางถนนคสล.สายทางโนนชาด2 บานโนนชาด 0.00 0.00 0.00 0.00     164,000 

        โครงการกอสรางถนนคสล.สายโนนชาด12 บานโนนชาด 0.00 0.00 0.00 0.00     126,000 

        โครงการกอสรางถนนคสล.สายหนองแวงโคตร 7 บานหนองแวงโคตร 0.00 0.00 0.00 0.00     458,000 

  
      

โครงการกอสรางถนนคสล.สายหนองหญาปลอง6 บานหนอง

หญาปลอง 
0.00 0.00 0.00 0.00     127,000 

        โครงการกอสรางถนนคสล.สายหันนอย1 บานหันนอย 0.00 0.00 0.00 0.00     448,000 

        โครงการกอสรางถนนคสล.สายใหมสามัคคี2 บานใหมสามัคคี 0.00 0.00 0.00 0.00     451,000 

  
      

โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (ธนาคารนํ้าใตดินแบบปด) บาน

หนองแวงโสกพระ ม.1 
0.00 0.00 0.00 0.00     172,000 

        โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานโนนเพ็ก ม.8 0.00 0.00 0.00 0.00     463,000 

  
      

โครงการขุดเจาะบอบาดาล บานหนองแปน ม. 4  พรอมติดต้ัง

ระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย 
0.00 0.00 0.00 0.00     181,000 

        โครงการจัดซื้อซุมพระฉายาลักษณเฉลิมพระเกียรติ 0.00 0.00 0.00 0.00     198,000 

        โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานโนนเพ็ก ม.8 0.00 0.00 0.00 0.00     86,000 

  



 

รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 3,297,900.00 2,393,000.00 2,713,180.95 3,841,750.00     2,874,000 

  รวมงบลงทุน 3,326,993.00 2,393,000.00 2,713,180.95 3,841,750.00     2,874,000 

  รวมงานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 3,326,993.00 2,393,000.00 2,713,180.95 3,841,750.00     2,874,000 

  รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3,675,193.00 2,873,200.00 2,719,802.45 3,841,750.00     2,874,000 

  แผนงานการเกษตร               

  งานสงเสริมการเกษตร               

    งบดําเนินงาน               

    คาใชสอย               

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

  
      

โครงการฝกอบรมการทําเกษตรอินทรียใหแกกลุมเกษตรกรใน

พ้ืนที่ 
0.00 0.00 0.00 0.00     30,000 

  
      

โครงการฝกอบรมการทําปุยหมักสารชีวภัณฑใหแกกลุม

เกษตรกรในพ้ืนที่ 
0.00 0.00 0.00 0.00     30,000 

  
      

โครงการฝกอบรมการบรหิารจัดการศัตรูพืชโรคพืชวัชพืชและ

แมลงศัตรูพืช 
0.00 0.00 0.00 0.00     30,000 

        โครงการฝกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 0.00 0.00 0.00 0.00     30,000 

  
      

โครงการฝกอบรมพัฒนากระบวนการของคณะทํางานการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานเกษตรอินทรียพรอมศึกษาดูงาน 
0.00 0.00 281,124.00 0.00     150,000 

  
      

โครงการฝกอบรมและสงเสรมิกิจกรรมการปลกูมะมวงเพ่ือการ

สงออกใหแกกลุมปลูกมะมวงพรอมศึกษาดูงาน 
0.00 0.00 0.00 161,226.00     150,000 

        โครงการเพาะชํากลาไมพืชสวน/ไมใชสอย 0.00 19,200.00 17,050.00 20,000.00     20,000 

        โครงการเพาะพันธุกบ 0.00 0.00 0.00 0.00     25,000 

  รวมคาใชสอย 218,497.90 289,340.00 860,496.00 626,280.00     465,000 

  รวมงบดําเนินงาน 218,497.90 289,340.00 860,496.00 626,280.00     465,000 

    คาท่ีดินและสิ่งกอสราง               

      คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค               

  



 

      
โครงการปรับปรุงศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯเพ่ือเปนแหลงเรยีนรู

และแกไขปญหาตามศาสตรพระราชา 
0.00 0.00 0.00 0.00     1,169,500 

  รวมคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 60,000.00 0.00 0.00 0.00     1,169,500 

  รวมงบลงทุน 71,000.00 0.00 0.00 0.00     1,169,500 

  รวมงานสงเสริมการเกษตร 289,497.90 289,340.00 860,496.00 626,280.00     1,634,500 

  งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม               

    งบดําเนินงาน               

    คาใชสอย               

      รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ               

        โครงการปลูกปาและอนุรักษปาชมุชนเฉลมิพระเกียรติฯ 0.00 0.00 0.00 0.00     15,000 

  รวมคาใชสอย 0.00 110,614.00 18,576.00 0.00     15,000 

  รวมงบดําเนินงาน 0.00 110,614.00 18,576.00 0.00     15,000 

  รวมงานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม 0.00 110,614.00 18,576.00 0.00     15,000 

  รวมแผนงานการเกษตร 289,497.90 399,954.00 879,072.00 626,280.00     1,649,500 

  แผนงานงบกลาง               

  งบกลาง               

    งบกลาง               

    งบกลาง               

      เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 68,766.00 84,295.00 85,932.00 86,700.00     85,000 

      เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 0.00 0.00 0.00 4,000.00     4,520 

      เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 0.00 8,075,400.00 8,303,500.00 9,473,500.00     9,260,000 

      เบี้ยยังชีพคนพิการ 0.00 1,872,800.00 2,075,600.00 2,820,800.00     3,292,600 

      เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 109,500.00 114,000.00 107,000.00 114,000.00     120,000 

      สํารองจาย 5,000.00 199,997.42 407,328.32 144,000.00     500,000 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 0.00 0.00 0.00 400,000.00     400,000 

      เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) 179,761.00 190,882.00 198,901.00 207,049.00     217,400 

  รวมงบกลาง 513,027.00 10,937,374.42 11,578,261.32 13,250,049.00     13,879,520 

  รวมแผนงานงบกลาง 513,027.00 10,937,374.42 11,578,261.32 13,250,049.00     13,879,520 

  รวมทุกแผนงาน 23,056,080.51 35,305,820.18 37,395,527.90 40,254,850.00     42,000,000 

  



 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป 
 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 
อําเภอพล  จังหวดัขอนแกน 

 

ประมาณการรายจายรวมท้ังสิ้น  42,000,000.00  บาท  จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  แยกเปน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

       งานบริหารท่ัวไป รวม 13,467,580 บาท 

     1. งบบุคลากร รวม  10,548,080 บาท 
      1.1 หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท 

     1.1.1 ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายกจํานวน  514,080 บาท      

   

เพื่อเปนเงินเดือนผูบริหารทองถิ่น ดังน้ี 

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 20,400 บาทเปนเงิน 244,800 บาท 

(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 อัตราจํานวน 12 เดือนๆละ 11,220 บาท/อัตรา เปนเงิน 269,280 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

 

  1.1.2 ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายกจํานวน 42,120 บาท 

   

เพื่อเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง ตามตําแหนงดังน้ี 

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล1 อัตรา จํานวน 12 เ ดือนๆละ 1,750 บาท เปนเงิน 21,000 บาท 
(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล2 อัตราจํานวน 12 เดือนๆละ 880 บาท/อัตราเปนเงิน 21,120 บาท 

 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
 
 

  1.1.3 ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  จํานวน 42,120 บาท 

   

เพื่อเปนคาตอบแทนพิเศษ ตามตําแหนงดังน้ี 

(1) นายกองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 1,750 บาทเปนเงิน 21,000 บาท 

(2) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 อัตราจํานวน 12 เดือนๆละ 880 บาท/อัตรา เปนเงิน 21,120 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 

 

 

 

 



 

 

  1.1.4 ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการนายก อบต./ท่ีปรึกษานายกอบต. จํานวน 86,400 บาท 

   

เพื่อเปนคาตอบแทนเลขานุการนายกอบต. จํานวน 12 เดือนๆละ 7,200 บาทเปนเงิน 86,400 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
 

  1.1.5 ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 2,577,600 บาท 

   

เพื่อเปนคาตอบแทน ตามตําแหนงดังน้ี 
(1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 11,220 บาท เปนเงิน 134,640 บาท 
(2) รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล1 อัตรา จํานวน 12เดือนๆละ 9,180 บาท เปนเงิน 110,160 บาท 
(3) เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 7,200 บาท เปนเงิน 86,400 บาท 
(4) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 26 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 7,200 บาท/อัตรา  
เปนเงิน 2,246,400 บาท 

 

- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล และเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2557 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.7/ว 2084 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินเดือนและ
คาตอบแทนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2554 ในราชกิจจานุเบกษา 
 

 

    1.2 เงินเดือน (ฝายประจํา) (สํานักงานปลัด อบต.) รวม 5,771,120 บาท 

  1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบลจํานวน  5,626,320 บาท 

   

เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล  ตามตําแหนงดังน้ี 

(1) ตําแหนง นักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.) จํานวน 12 เดือน ตั้งไว  511,440 บาท 

(2) ตําแหนง นักบริหารงานทองถิ่น (รองปลัด อบต.) จํานวน 12 เดือนตั้งไว 409,320  บาท 

(3) ตําแหนง นักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักงาน ปลัด อบต.) จํานวน 12 เดือนตั้งไว 311,640 บาท 
(4) ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน 12 เดือน  ตั้งไว 376,080 บาท 

(5) ตําแหนง นักพัฒนาชุมชนจํานวน12 เดือน  ตั้งไว  276,960  บาท 

(6) ตําแหนง นักวิชาการเกษตร จํานวน12 เดือนตั้งไว  369,480 บาท 

(7) ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล จํานวน12 เดือนตั้งไว  389,400 บาท 

(8) ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 12 เดือน ตั้งไว  258,000 บาท 
(9) ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ จํานวน12 เดือน ตั้งไว  199,200  บาท 

(10) ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน12 เดือน ตั้งไว  329,760 บาท 

(11) ตําแหนง นิติกร จํานวน12 เดือนตั้งไว  356,160  บาท 

(12) ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน12 เดือนตั้งไว  369,240  บาท 
(13) ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข จํานวน12 เดือนตั้งไว  293,880  บาท  

(14) ตําแหนง นักบริหารงานการคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนตั้งไว 243,840 บาท 
(15) ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตราจํานวน 12 เดือนตั้งไว 266,760  บาท 
 
 



 

 
(16) ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนตั้งไว 376,080 บาท 
(17) ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว  289,080 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดงันี ้
1) พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงนิเดอืน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอืน่ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนกังานสวนตําบลเรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงนิเดอืนและวิธีการจายเงนิเดอืนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับท่ี3)พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนกังานสวนตําบล เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 4) 
5) หนังสือสํานกังาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอตัราคาจางและการใหลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  
 

  

1.2.2 ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานสวนตําบล จํานวน 144,800  บาท 

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มตางๆใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงดังน้ี 

   

(1) คาตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.)  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆละ 7,000 บาท  

จํานวน84,000 บาท 
(2) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆละ 900 บาท  

จํานวน10,800บาท 
(3) เงินปรับปรุงเงินเดือนสําหรับพนักงานสวนตําบล จํานวน 50,000 บาท 
- เปนไปพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินไดรับเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 และหนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2548 เรื่องแนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การกําหนดใหขาราชการการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ระดับ 8 ข้ึนไป  ไดรับเงินเดือน 
คาตอบแทนเปนรายเดือนเทากับอัตราเงินประจําตําแหนง) 
 

   

1.2.3 ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน  210,000  บาท 

เพ่ือจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงดังน้ี 

   

(1) ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด อบต.) 1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆละ 7,000 บาท  

จํานวน 84,000 บาท 

(2) ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น (รองปลัด อบต.) 1 อัตรา  จํานวน12 เดือนๆละ 3,500 บาท  

จํานวน 42,000 บาท 

(3) ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป (หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.)  1  อัตรา  จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท 
จํานวน 42,000 บาท 
(4) ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500 บาท 
จํานวน 42,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 
 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรือ่ง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี  
6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
 



 

  1.2.4 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง(สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 1,246,560  บาท 

   

เพื่อเปนคาตอบแทนพนักงานจางตามภารกิจและพนักงานจางทั่วไป ตามตําแหนงดังน้ี 

(1) ตําแหนง ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน (ภารกิจ) 1 อัตรา จํานวน12 เดือน ตั้งไว 269,280 บาท 

(2) ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน (ภารกิจ)1 อัตราจํานวน12 เดือน ตั้งไว 243,000 บาท 

(3) ตําแหนง ผูชวยนักจัดการงานทั่วไป (ภารกิจ)1 อัตรา จํานวน12 เดือน ตั้งไว 199,800 บาท 

(4) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ)2 อัตราจํานวน12 เดือน ตั้งไว 296,760 บาท 

(5) ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ภารกิจ) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 129,720 บาท 

(6) ตําแหนง นักการภารโรง (ทั่วไป) 1 อัตรา จํานวน12 เดือน ตั้งไว 108,000บาท 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

 

  1.2.5 ประเภท เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง จํานวน 58,080 บาท 

   

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว  ตามตําแหนงดังน้ี 

(1)  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว  22,080 บาท 

(2)  ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 24,000  บาท 

(3) ตําแหนง นักการภารโรง 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว  12,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 

1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 

 

 

    2. งบดําเนินงาน รวม 2,853,700 บาท 

     2.1 หมวดคาตอบแทน รวม 690,000 บาท 

  

2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

        จํานวน  310,000  บาท 

  

 

(1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) แกพนักงานสวนตําบลลูกจาง และพนักงานจาง และ

ผูมีสิทธิตามกฎหมาย จํานวน 100,000 บาท 

เพื่อเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) แกพนักงานสวนตําบลลูกจาง และพนักงานจาง และผู

มีสิทธิตามกฎหมาย ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังน้ี    
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท0809.3/ว 380 ลงวันท่ี26 กุมภาพันธ2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท0809.3/ว 27ลงวันท่ี29 ธันวาคม2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

(2) คาใชจายในการสอบคัดเลือกพนักงานและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 

10,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายในการสอบคัดเลือกพนักงานและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล  
- เปนไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2555 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558  

 

(3) คาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง จํานวน 200,000 บาท 

เพื่อเปนคาตอบแทนคณะกรรมการประจําหนวยเลือกต้ังทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสก

พระ ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณี

คณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมีการเลือกต้ังใหม และกรณีอ่ืนๆ)  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0890.4/ว 3992 ลงวันท่ี 2  ตุลาคม 2556 เรื่อง การซักซอมแนวทางการปฏิบัติในการใชจาย
งบประมาณเพื่อดําเนินการเลือกตั้ง 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0313/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555  เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆของ อปท.  

 

  2.1.2 ประเภท คาเชาบาน  จํานวน 300,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิตามกฎหมาย  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

2.1.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 80,000 บาท 

เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามกฎหมาย 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2549 

 

 
 

  2.2 หมวดคาใชสอย รวม 1,298,900 บาท 

  2.2.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน 186,000 บาท 

   

(1) จางเหมาบริการแมบาน จํานวน 84,000 บาท   

เพื่อเปนคาจางเหมาบริการแมบาน 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 7,000  บาท 

(2) จางเหมาบริการคนงานท่ัวไป จํานวน 72,000 บาท   

เพื่อเปนคาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 6,000  บาท 

(3) จางเหมาบริการอ่ืนๆจํานวน 30,000 บาท   

เพื่อเปนคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ เชน คาจางเหมาแรงงานในการจัดทําของ แบกหามสัมภาระ คาจางเหมาบริการ

ตางๆ แรงงานอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวของกับกิจการของ อบต.หนองแวงโสกพระ 

  



 

 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พ.ค. 41 เรื่องการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้    
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน    
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541 
 

  2.2.2 ประเภท รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  จํานวน 30,000 บาท 

  

 

(1) คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน 10,000 บาท 

เพื่อเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศนงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษา 

ดูงานและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและการออกตรวจแนะนํา 

(2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ จํานวน 20,000 บาท     

เพื่อเปนคาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการทีไดรับแตงต้ังตาม

กฎหมาย หรือผูที่เขารวมประชุมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เขารวมประชุม 
ขอ (1) และ (2) ดําเนินการตามหนังสือสั่งการดังนี้ 

1)   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท  0808.4/ว 2381  ลงวันท่ี  28  กรกฎาคม  2548 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงิน 
คารับรองหรือคาเลี้ยงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  2.2.3 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

  

 

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  จํานวน 87,900 บาท 
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.  
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 

 

  

 

(2) โครงการจัดการเลือกตั้ง  จํานวน 350,000 บาท 
เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของ อบต.หนองแวงโสกพระ ตามที่คณะกรรมการการเลือกต้ัง
กําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงที่วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกต้ังสั่งใหมีการเลือกต้ัง
ใหม และกรณีอ่ืนๆ)  

 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  

1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0313/ว 3722  ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2555  เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆของ อปท. 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 3675 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2561 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 8 หนา 196) 
 
(3)  โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการของ อบต.หนองแวงโสกพระ 
       จํานวน  25,000  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ อบต.
หนองแวงโสกพระ  โดยจายเปนคาจางเหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอก
เปนหนวยสํารวจประชาชน  เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนที่มารับบริการหรือติดตอ
องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 10 หนา 196) 
 
 



 

(4) โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองแวงโสกพระ ดานการบริการสูความเปนเลิศ  

     พรอมศึกษาดูงาน จํานวน 200,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบต.หนองแวงโสกพระ ดานการบริการสูความ

เปนเลิศพรอมศึกษาดูงานโดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและ

ปด คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา

หนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวาง

และเคร่ืองด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนที่จําเปน

สําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557   
2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หนา 195) 
 

 

  

 

(5) โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง  จํานวน 20,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ

การใชและการตกแตงสถานที่  คา ใชจ ายในพิธี เปดและปด  ค าวัส ดุ  เค ร่ืองเขียน  และ อุปกรณ  ค า

ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา

อุปกรณต า งๆ  ค ากระ เป าห รือสิ่ งที่ ใ ช บ รร จุ เ อกสาร  ค าอาหาร ว า งและ เค ร่ือ ง ด่ืม  ค าสมนา คุณ

วิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
2) พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่ 5 หนา 196) 
 

  

 

(6) โครงการฝกอบรมสรางกระบวนการเรียนรูพัฒนาการทํางานเปนทีม  จํานวน 200,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการสรางกระบวนการเรียนรูพัฒนาการทํางานเปนทีม โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับ

การใชและการตกแตงสถานที่  คา ใชจ ายในพิธี เปดและปด  ค าวัส ดุ  เค ร่ืองเขียน  และ อุปกรณ  ค า

ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา

อุปกรณต า งๆ  ค ากระ เป าห รือสิ่ งที่ ใ ช บ รร จุ เ อกสาร  ค าอาหาร ว า งและ เค ร่ือ ง ด่ืม  ค าสมนา คุณ

วิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2557   
2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 3 หนา 194) 

  2.2.4 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน  200,000 บาท 

  

 

เพื่อจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณีเปนการจางเหมาทั้งคา

สิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชซอย สวนกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการซอมแซม

บํารุงรักษาทรัพยสินเองใหปฏิบัติดังน้ี 

(1) คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 

(2) คาสิ่งของที่ซื้อมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ 



 

 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว1752 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2556  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจําแนก
ประเภทรายรับ-รายจายงบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

    2.3 หมวดคาวัสดุ(สํานักงานปลัด อบต.) รวม 357,800 บาท 

  2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน  จํานวน 64,600  บาท 

  

 

(1) จัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน   50,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช
งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

(2) จัดซื้อหนังสือพิมพประจําท่ีทําการ อบต. จํานวน 14,600 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อหนังสือพิมพที่ทําการ อบต.หนองแวงโสกพระ วันละ 4ฉบับๆละ10 บาท จํานวน 365 วัน  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 

  2.3.2 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 3,000 บาท 

  

 

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ
ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

  2.3.3 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว  จํานวน 120,000 บาท 

  

 

(1) เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวซึ่งเปนรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน 

 

(2)จัดซื้อถังขยะพลาสติก แบบ 200 ลิตร  จํานวน 110,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังขยะพลาสติก แบบ 200 ลิตร จํานวน 100ใบ มีรายละเอียดดังน้ี  

- เปนถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติกชนิดไมมีฝาปดมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก ซึ่งมีโครงสรางเบาและแข็งแรง 

- ขนาดความจุไมนอยกวา 200 ลิตร  

- ความสูงไมนอยกวา  90 เซนติเมตร 

- ดามมือจับอยูดานขางถังซายและขวา ขางละ 1 อันใสเชือกรอยสายยางบริเวณดานขางถัง ทั้งสองดานสําหรับ 

ทําหูจับยก บริเวณกนถังเจาะรูระบายนํ้า 

 



 

 
 

  2.3.4 ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 95,200 บาท 

  

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

 

 

  2.3.5 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน 5,000 บาท 

  

 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ

ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 

1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 
 

  2.3.6 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 70,000 บาท 

  

 

เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช

งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจายดังตอไปนี้ 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 

 

  2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค(สํานักงานปลัด อบต.) รวม 507,000 บาท 

  2.4.1 ประเภท คาไฟฟา จํานวน 450,000 บาท 

  

 

เพื่อจายเปนคาไฟฟาสําหรับที่ทําการอบต.หนองแวงโสกพระ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระ และ

ศูนยฟนฟูวิถีชีวิตชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระ 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

  2.4.2 ประเภท คานํ้าประปาคานํ้าบาดาล  จํานวน 10,000 บาท 

   

เพื่อจายเปนคานํ้าประปาสําหรับใชในงานราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 

- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 



 
 

  2.4.3 ประเภท คาบริการโทรศัพท  จํานวน 10,000 บาท 

   

เพื่อเปนคาโทรศัพทพื้นฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนที่ ฯลฯ และใหหมายความรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการ

ดังกลาวและคาใชจายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใชบริการ เชน คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสายฯลฯ 

- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2.4.4 ประเภท คาบริการไปรษณีย  จํานวน 2,000 บาท 

   

เพื่อจายเปนคาไปรษณีย คาโทรสาร คาธนาณัติ คาซื้อดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ 
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

  2.4.5 ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  จํานวน 35,000 บาท 

  

 

เพื่อจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและคาสื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ล

ทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และใหหมายรวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

เก่ียวกับการใชบริการ 

- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      3. งบลงทุน รวม 65,800 บาท 

          3.1 หมวดคาครุภัณฑ รวม 65,800 บาท 

  3.1 หมวดคาครุภัณฑ รวม 15,800 บาท 
 

3.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน  50,000   บาท 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อถังนํ้าแบบสเตนเลส ขนาดความจุ ไมนอยกวา 2500  ลิตร จํานวน 2ถังๆ ละ 30,000 บาท 

รวมเปนจํานวนเงิน 60,000  บาท  ราคาไมรวมคาติดต้ังและราคาไมรวมขาต้ัง โดยมีคุณสมบัติมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
 

3.1.2 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 15,800 บาท 

  

 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (inkjet) จํานวน 2เคร่ืองๆ ละ 7,900 บาท 

- โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

     -  เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,scanner และ Fex ภายในเคร่ืองเดียวกัน 

     -  ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet) 

     -  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi 

     -  มีความเร็วในการการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 34 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm) 

     -  มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm) 

     -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได 

     -  มีความละเอียดในการสแกนสูงไมนอยกวา 1,200x2,400  dpi 

     -  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

     -  สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 

     -  สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99  สําเนา 

     -  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400  เปอรเซ็นต 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ วันที่  23  พฤษภาคม  2561 

(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่ 10 หนา 204) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

งานบริหารงานคลัง รวม 393,000 บาท 

2. งบดําเนินงาน รวม 381,000 บาท 

 2.1 หมวดคาตอบแทน รวม 198,000 บาท 

  

2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

       จํานวน 100,000 บาท 

  

 

เพื่อเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) แกพนักงานสวนตําบลลูกจางและพนักงานจาง และผูมี

สิทธิตามกฎหมาย  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท0809.3/ว 380 ลงวันท่ี26 กุมภาพันธ2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 

2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท0809.3/ว 27ลงวันท่ี29 ธันวาคม2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 

 
 

  2.1.2 ประเภท คาเชาบาน จํานวน 48,000 บาท 

  

 

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิตามกฎหมาย 

- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตลุาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงนิคาเชาบานของขาราชการสวน
ทองถ่ิน 
 

  2.1.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน  50,000 บาท 

  

 

เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามกฎหมาย 

- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2549   
 
 

 2.2 หมวดคาใชสอย รวม 128,000 บาท 

  2.2.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการจํานวน48,000 บาท 

  

 

(1) โครงการจางเหมาบริการเก็บคาธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย จํานวน 48,000 บาท 

เพื่อจายตามโครงการจางเหมาบริการเก็บคาธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 

 

 



 

 

  2.2.2 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

  

 

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย

อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของกองคลัง 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
 

  

 

(2) โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสินจํานวน 20,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินโดยจายเปนคาวัสดุ เคร่ืองเขียน

และอุปกรณ คาถายเอกสาร คาคัดสําเนา คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาจางสํารวจพื้นที่และจัดเก็บ

ขอมูล คาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ เพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

รายได โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการลงทุน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 16 หนา 198) 

(3) โครงการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวงโสกพระ   

จํานวน  20,000  บาท 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธการจัดเก็บรายไดในพื้นที่ตําบลหนองแวงโสกพระ

โดยจายเปนคาวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาคัดสําเนา คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาจาง

สํารวจพื้นที่และจัดเก็บขอมูล คาใชจายอ่ืนๆ ที่ จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ เพื่อนําไปใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได โดยคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการลงทุน  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. 2546 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 17 หนา 198) 
 

 2.3 หมวดคาวัสดุ(กองคลัง) รวม 50,000 บาท 

  

2.3.1  ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช

งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 
 
 



 

 
2.3.2ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 20,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติ 

มีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุ
และครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

  

 2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค(กองคลัง) รวม 5,000 บาท 

  2.4.1 คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

  

 

เพื่อจายเปนคาบริการไปรษณีย  คาธนาณัติคาดวงตราไปรษณียากรคาเชาตูไปรษณียคาธรรมเนียมการโอนเงิน

ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจําแนกประเภท
รายรับ – รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 
 

3. งบลงทุน รวม 12,000 บาท 

 3.1 หมวดคาครุภัณฑ รวม 12,000 บาท 

  

3.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงานจํานวน 12,000 บาท 

(1) จัดซื้อตูเก็บเอกสารจํานวน 12,000 บาท 

เพื่อจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 2 บานทึบ จํานวน 2 ตัว ขนาด 91x45x183 ซม. บานเปดแบบมือจับเขาควาย หรือมืดบิด

จับ (พรอมกุญแจ) วัสดุทําจากเหล็กคุณภาพ 

- โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สํานักงานประมาณ ดังน้ี 

1) มีมือจับชนิดปด 

2) มีแผนชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น 

3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
 (คุณลักษณะและราคาตามทองตลาดหรือทองถ่ินขางเคียงเนื่องจากไมมีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
(แผนพัฒนาสีป พ.ศ.2561-2564ลําดับที่  1  หนา 202) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 180,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน รวม 180,000 บาท 

 1.1 หมวดคาตอบแทน รวม 150,000 บาท 

  

1.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน 150,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาตอบแทนสําหรับผูที่มาปฏิบัติราชการตามโครงการต้ังจุดตรวจ-จุดบริการ เพื่อปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตและปใหม บนเสนทางสายรอง จํานวน 3 จุดและสําหรับผูมาปฏิบัติ

ราชการอ่ืนท่ีเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล 

- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี 0808.2/ว 1634 ลว.22 ก.ย. 57   
(2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 668 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2560 

 

.1.2  หมวดคาใชสอย                                                                รวม        30,000    บาท 

  2.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

   

(1) โครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการ เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม  

จํานวน 15,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการต้ังจุดตรวจ-จุดบริการ เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม  

บนเสนทางสายรอง จํานวน 3 จุด 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี 0808.2/ว 1634 ลว.22 ก.ย. 57   
(2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 668 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2560 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 6 หนา 90) 
 

 

(2) โครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการ เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 

จํานวน 15,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการต้ังจุดตรวจ-จุดบริการ เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล

สงกรานต บนเสนทางสายรอง จํานวน 3 จุด 

- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  
(1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี 0808.2/ว 1634 ลว.22 ก.ย. 57   
(2)  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.4/ว 668 ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2560 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 7 หนา 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 302,500 บาท 

1. งบดําเนินงาน รวม 302,500 บาท 

 1.1 หมวดคาใชสอย รวม 140,000 บาท 

  1.1.1 รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  

   

(1) โครงการชวยเหลือและบรรเทาเหตุสาธารณภัยแกประชาชน จํานวน 20,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือและบรรเทาเหตุสาธารณภัยแกประชาชน หรือใชจายเพื่อแกไข 
ปญหาความเดือดรอนของราษฎร เชนกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง การระบาดของแมลงหรือ

ศัตรูพืช ตลอดจนการใชจายตามโครงการอ่ืนๆ ที่จัดทําเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนโดยรวม ฯลฯ 

ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองทองถ่ิน พ.ศ.2541 ขอ 19  
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0313.4/ว 667 ลว.12 มี.ค.2554 
(3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1672 ลว.27 มิ.ย.2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 2 หนา 92) 
  

   

(2) โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและเจาหนาท่ีประจําศูนยฯ 

จํานวน 100,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนและ

เจาหนาที่ประจําศูนยฯโดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและ

ปด คาวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา

หนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวาง

และเคร่ืองด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธคาใชจายอ่ืนที่จําเปน

สําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังน้ี 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 3795 ลว.19 พ.ค. 41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0303.4/ว 3722 ลว.10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 3 หนา 88) 
 
 

(3) โครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกันดานอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 20,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกันดานอัคคีภัยในสถานศึกษา โดยจายเปน

คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คา

ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา

อุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารคาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร คา

ปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบและหนังสื่อสั่ง

การ ดังน้ี 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2557 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 3795 ลว.19 พ.ค. 41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0303.4/ว 3722 ลว.10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 4 หนา 89) 

 

 

 



 

 

 1.2 คาวัสด ุ รวม 162,500 บาท 

  1.2.1 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 20,000 บาท 

   

เพื่อจายเปนคาจัดหาวัสดุ - อุปกรณในการปฏิบัติงานของศูนย อปพร.  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน  สิ้นเปลือง  หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้นหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

  1.2.2 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 

   

เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี
อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

  1.2.3 ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 22,500 บาท 

   

เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมี

อายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 

  1.2.4 ประเภท วัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 72,000 บาท 

   

เพื่อจายเปนคาวัสดุเคร่ืองแตงกาย จํานวน 40 ชุดๆละ 1,800 บาท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ

โดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  หรือเปลี่ยนสภาพไปใน

ระยะเวลาอันสั้น   

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจายประจําปในลักษณะคาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
 
 



 

1.2.5 ประเภท วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 18,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อนํ้ายาเคมีสําหรับเติมถังดับเพลิง จํานวน  30  ถังๆละ 600  บาท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง

สิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป

ในระยะเวลาอันสั้น โดยการสืบราคาตลาดเน่ืองจากราคามีการปรับตัวขึ้นลงตามกลไก  
- เปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงานการศึกษา 

 

 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม      1,972,380 บาท 

1. งบบุคลากร รวม     1,593,480 บาท 

  1.1 หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)      รวม      1,593,480 บาท 

       1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล   จํานวน  993,120  บาท  

          เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงดังน้ี 

         (1) ตําแหนงนักบริหารงานศึกษา(ผูอํานวยกองการศึกษา)1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 243,840 บาท 

         (2) ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา จํานวน12 เดือน ตั้งไว 342,720 บาท 

         (3) ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก 2 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 406,560  บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบลเรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับท่ี3)พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและ
การใหลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  

 

        1.1.2 ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน  42,000  บาท 

                 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงดังน้ี 

         (1) ตําแหนง นักบริหารงานศึกษา(ผูอํานวยกองการศึกษา)1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500  บาท 

             ตั้งไว 42,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 
 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรือ่ง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี  
6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
 

     1.1.3 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน  390,360  บาท 

             เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามตําแหนงดังน้ี 

         (1) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ) 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ต้ังไว  390,360  บาท 
  - เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

 

      1.1.4  ประเภท เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง  จํานวน  168,000  บาท 

            เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามตําแหนงดังน้ี 
        (1) ตําแหนง ผูดูแลเด็ก(ภารกิจ) 3 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตั้งไว  68,000  บาท 
        (2) เงินปรับปรุงเงินคาตอบแทนประจําป  ตั้งไว 100,000  บาท 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535       



 

 

2. งบดําเนินงาน รวม 355,000 บาท 

 2.1 หมวดคาตอบแทน รวม 60,000 บาท 

  

2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จํานวน 50,000 บาท 

   

 

(1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) แกพนักงานสวนตําบลลูกจางและพนักงานจาง และผูมี

สิทธิตามกฎหมาย จํานวน 50,000 บาท 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท0809.3/ว 380 ลงวันท่ี26 กุมภาพันธ2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป
สําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 
2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท0809.3/ว 27ลงวันท่ี29 ธันวาคม2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 

  2.1.2 ประเภท คาเชาบาน  จํานวน 5,000 บาท 

  

 

เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิตามกฎหมาย 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน 
 

  2.1.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 5,000 บาท 

  

 

เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามกฎหมาย 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา  ระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2549   

 

 2.2 หมวดคาใชสอย รวม 245,000 บาท 

  2.2.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  จํานวน 215,000 บาท 

  

 

(1) คาจางเหมาบริการผูดูแลเด็ก2 อัตรา จํานวน  200,160  บาท 

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการผูดูแลเด็ก 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 8,340 บาท  

(2) จางเหมาบริการอ่ืนๆจํานวน 14,840 บาท   

เพื่อเปนคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ เชน คาจางเหมาแรงงานในการจัดทําของ แบกหามสัมภาระ คาถายเอกสาร  คา

เย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือคาซักฟอกคากําจัดสิ่งปฏิกูลคาจางเหมาบริการตางๆ แรงงานอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวของกับ

กิจการของ อบต.หนองแวงโสกพระ ที่เขาลักษณะรายจายประเภทน้ี 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พ.ค. 41 เรื่องการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้    
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน    
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541 
 
 
 
 
 



 

  2.2.2 ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

  

 

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 30,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย
อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และ
สมาชิกสภา อบต.ตามระเบียบดังน้ี 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
 

 

 2.3 หมวดคาวัสดุ รวม 50,000 บาท 

  1.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน  จํานวน 50,000 บาท 

  

 

(1) จัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ  จํานวน 30,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน (ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ) ธงสัญลักษณประจําพระองค ทุกพระองค 

(2) จัดซื้อวัสดุสํานักงานจํานวน 20,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช

งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปน
วัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

3. งบลงทุน รวม 23,900 บาท 

 3.1 หมวดคาครุภัณฑ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 23,900 บาท 

  

3.1.1 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 23,900 บาท 

(1) จัดซื้อคอมพิวเตอร(โนตบุก)สําหรับงานสํานักงาน จํานวน  16,000 บาท 

-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท 
-  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา 

2.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน 1 หนวย 
        -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
ขนาดไมนอยกวา 4 MB 
        - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 4 GB - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด  
SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา  
120 GB จํานวน 1 หนวย 
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 น้ิว 
-มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
-มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จํานวนไมนอยกวา 1ชอง 
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 
ไมนอยกวา 1 ชอง 
- สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

 

 



 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 2562 ประกาศ ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2562 
 

(3)จัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉัดหมึก (inkjet)จํานวน  7,900  บาท 

  

 

- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเคร่ืองพิมพ Multifunction แบบฉัดหมึก (inkjet) จํานวน 1เคร่ืองๆ ละ 7,900 บาท  
- โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 

-  เปนอุปกรณที่มีความสามารถเปน Printer,Copier,scannerและ Fexภายในเคร่ืองเดียวกัน 

     -ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (inkjet) 

     -  มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 4,800x1,200 dpi หรือ 1,200x4,800 dpi 

     -  มีความเร็วในการการพิมพรางขาวดําไมนอยกวา 34 หนาตอนาที (ppm) หรือ 15 ภาพตอนาที (ipm) 

     -  มีความเร็วในการพิมพรางสีไมนอยกวา 27 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10 ภาพตอนาที (ipm) 

     -  สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดํา-สี)ได 

     -  มีความละเอียดในการสแกนสูงไมนอยกวา 1,200x2,400  dpi 

     -  มีถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 

     -  สามารถถายสําเนาเอกสารไดทั้งสีและขาวดํา 

     -  สามารถทําสําเนาไดสูงสุดไมนอยกวา 99  สําเนา 

     -  สามารถยอและขยายได 25 ถึง 400  เปอรเซ็นต 

เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.2561 ณ วันท่ี  23  พฤษภาคม  2561 

(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่ 18 หนา 206) 
 

 
 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,763,940 บาท 

1. งบดําเนินงาน รวม 2,763,940 บาท 

 1.1 หมวดคาใชสอย(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 1,873,700 บาท 

  1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

  

 

(1) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระ 
(คาอาหารกลางวัน) จํานวน 274,400 บาท 
- เพื่อเบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระจายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 
(คาอาหารกลางวัน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (เงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนเวลา 2 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ 
20 บาท/คน/วัน จํานวน  280 วัน จํานวนเด็กนักเรียน 49  คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
เปนเงิน  274,400  บาท 

 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2561เรื่อง ซกัซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
3) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา 
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2551(ฉบับท่ี 2) 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่ 2 หนา 182) 
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(3) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ)(คาอาหารกลางวัน) จํานวน 1,516,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)  สําหรับนักเรียนอนุบาล ป.1 – ป.6 ในโรงเรียน
สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 7  โรงเรียน ไดแก  
1.โรงเรียนบานหนองแวงโสกพระ 2.โรงเรียนบานโคกลามโนนกอก 3.โรงเรียนบานหนองแปน 4.โรงเรียนไตร
คามราษฎรบํารุง  5.โรงเรียนโนนชาดวิทยา  6.โรงเรียนบานหันนอย  7.โรงเรียนผานบางอนุสรณ จํานวน
นักเรียน  ทั้งสิ้น  379  คนๆละ  20  บาท  จํานวน 200 วัน (ขอมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2561เรื่อง ซกัซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
3) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา 
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2551(ฉบับท่ี 2)  

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่ 10 หนา 184) 

 

(4) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระ  

(คาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 83,300 บาท 
- เพื่อเบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระจายเปนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา (คา

จัดการเรียนการสอน)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ (เงินอุดหนุนสําหรับ

สนับสนุนคาจัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2 – 5 ป ใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 49 คน  เปนคาจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  เปนเงิน  
83,300  บาท(ยอดเด็กนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 

 

- เปนไปตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2561เรื่อง ซกัซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.2/ว 1918 ลงวัยท่ี 16 มิถุนายน 2552 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 
3) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 1658 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา 
ดวยหลักเกณฑและวิธีการนํารายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2551(ฉบับท่ี 2) 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่ 1 หนา 182) 

 

 1.2 คาวัสด ุ รวม 890,240 บาท 

  1.2.1 ประเภท คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 890,240  บาท 

  

 

(1)  จัดซื้อ/จัดหาอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบล 

      หนองแวงโสกพระ   จํานวน  101,920  บาท 
-  เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ(จํานวนนักเรียน ขอมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)จัดสรร
สําหรับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน 49 คนๆละ  8  บาท จํานวน 260 วัน  เปนเงินที่
ไดรับจัดสรร  7  บาท  อบต.สมทบเพิ่ม 1 บาท 
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ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28  มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่ 3 หนา 182) 
 

(2)  จัดซื้อ/จัดหาอาหารเสริม(นม)สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.  จํานวน  788,320  บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)สําหรับนักเรียน
อนุบาล ป.1 – ป.6 ในโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จํานวน 7  โรงเรียน 
ไดแก 1.โรงเรียนบานหนองแวงโสกพระ 2.โรงเรียนบานโคกลามโนนกอก  3.โรงเรียนบานหนองแปน  4.
โรงเรียนไตรคามราษฎรบํารุง  5.โรงเรียนโนนชาดวิทยา  6.โรงเรียนบานหันนอย  7.โรงเรียนผานบางอนุสรณ  
(จํานวนนักเรียนขอมูล  ณ  วันที่  10 มิถุนายน 2562)ทั้งสิ้น  379  คนๆละ  8  บาท  จํานวน  260  วัน  เปน
เงินที่ไดรับจัดสรร  7  บาท  อบต.สมทบเพิ่ม 1 บาท 
ตามหนังสือสั่งการดังนี ้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี 28  มิถุนายน  2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3274 ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํา 
งบประมาณรายจายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561 – 2565  ลําดับที่ 4 หนา 183) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห 
 

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห รวม 45,000 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

 1.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 45,000 บาท 

  1.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ  จํานวน 45,000 บาท 

   

(1) อุดหนุนทีท่ําการปกครองอําเภอพลตามโครงการรวมใจตานภัยเอดสเฉลิมพระเกียรต ิ

จํานวน 30,000 บาท 

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล ตามโครงการรวมใจตานภัยเอดสเฉลิมพระเกียรติ ในการทํากิจกรรม ที่

เกี่ยวของกับภารกิจ หรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- ตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการบริการสาธารณะ ลว.23 พ.ย. 52 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค. 53 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของอปท. 
(3) หนังสือกรมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1403 ลว. 17 ก.ค. 52 
(4) หนังสือกรมการปกครองทอง ถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2347 ลว. 19 ธ.ค. 57 เรื่องแจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับบริการสาธารณสุข 
(5) หนังสือกรมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 1891.3/ว 1501 ลว. 15 ก.ค. 58 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสําหรับการบริการสาธารณสุข 
(แผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที่ 1  หนา 207) 

 

(2) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอพลตามโครงการกิจการกาชาดอําเภอพล 

จํานวน 15,000 บาท 

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล ตามกิจการกาชาดอําเภอพลในการทํากิจกรรม ที่เกี่ยวของกับภารกิจ 

หรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- ตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการบริการสาธารณะ ลว.23 พ.ย. 52 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค. 53 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของอปท. 
(3) หนังสือกรมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 1403 ลว. 17 ก.ค. 52 
(4) หนังสือกรมการปกครองทอง ถ่ิน  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2347 ลว. 19 ธ.ค. 57 เรื่องแจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนท่ัวไปสําหรับบริการสาธารณสุข 
(5) หนังสือกรมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 1891.3/ว 1501 ลว. 15 ก.ค. 58 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสําหรับการบริการสาธารณสุข 
(แผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที่ 2  หนา 207) 
  
 

 

 

 

 

 



 

แผนงานสาธารณสุข 
 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 844,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน รวม 564,000 บาท 

 1.1 หมวดคาใชสอย รวม 564,000 บาท 

  1.1.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  ตั้งไว 504,000 บาท 

   

(1) โครงการปฏิบัติงานศูนยการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี ตั้งไว 504,000 บาท 
เพื่อจายคาใชจายตามโครงการปฏิบัติงานศูนยการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ จํานวน 365 วันให
ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและกฎหมาย ดังน้ี 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

(1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 2826 ลว.17 ก.ย. 53    
(2) ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินฯ ลงวันท่ี 16  ตุลาคม 2560 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี2)พ.ศ.2561 
 

  

1.1.2 ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

ตั้งไว 60,000บาท 

  
 

(1) โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุขนัขบา ตั้งไว 30,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา

วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ  คาวัสดุคาปายโครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คานํ้าด่ืม นํ้าใชใน

การดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอ่ืน  ๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการจัดสวัสดิภาพสัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562  
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 827 ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
(แผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 2  หนา 151) 
 

(2) โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก ตั้งไว 30,000 บาท 
เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คา
วัสดุอุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ  คาวัสดุคาปายโครงการ  ปายประชาสัมพันธ  ปายรณรงค  คานํ้าด่ืม นํ้าใชใน
การดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอ่ืน  ๆที่จําเปนและเกี่ยวของในการจัดโครงการ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 2  หนา 151) 
 

2. งบเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

 2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 280,000 บาท 

  2.1.1 ประเภท อุดหนุนเอกชน  จํานวน  280,000 บาท 

   

- เพื่ออุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามพระราชดําริดานสาธารณสุข ใหกับหมูบานจํานวน 14  หมูบานๆละ 

20,000  บาท  ในการทํากิจกรรม ที่เกี่ยวของกับภารกิจหรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- ตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) หนังสือกรมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 1891.3/ว 1501 ลว. 15 ก.ค. 58 เรื่อง การซักซอมแนวทางการตั้ งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสําหรับการบริการสาธารณสุข 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2561เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(แผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป พ.ศ.2561 – 2564  ลําดับที่ 2 หนา 167) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน รวม  1,653,580     บาท 

1. งบบุคลากร รวม     1,118,580 บาท 

  1.1 หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา)(กองชาง)      รวม     1,118,580 บาท 

       1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงานสวนตําบล   จํานวน  922,320  บาท  

          เพื่อจายเปนคาเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงดังน้ี 

         (1) ตําแหนง นักบริหารงานชาง(ผูอํานวยกองชาง) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 243,840 บาท 

         (2) ตําแหนง นายชางโยธา 2 อัตรา จํานวน12 เดือน ตั้งไว 678,480 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกา ประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
2) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
3) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบลเรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น(ฉบับท่ี3)พ.ศ. 2557 
4) ประกาศคณะกรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 4) 
5) หนังสือสํานักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
อัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราคาจางและการใหลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับคาจาง (ฉบับท่ี 4)  

 

        1.1.2 ประเภท เงินประจําตําแหนง จํานวน  42,000  บาท 

                 เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงใหแกพนักงานสวนตําบล ตามตําแหนงดังน้ี 

         (1) ตําแหนง นักบริหารงานชาง(ผูอํานวยกองชาง) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือนๆละ 3,500  บาท 

             ตั้งไว 42,000 บาท 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาประกาศ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง พ.ศ. 2538  และท่ีแกไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2544 
4) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจําสวนราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 
 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
6) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน เรือ่ง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารบุคคลทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2)  
7) ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือน และประโยชนตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี  
6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
 

     1.1.3 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน  144,720  บาท 

             เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามตําแหนงดังน้ี 

         (1) ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา(ภารกิจ) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ต้ังไว  144,720  บาท 
  - เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  

 

      1.1.4  ประเภท เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง  จํานวน  9,540  บาท 

            เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง  ตามตําแหนงดังน้ี 
        (1) ตําแหนง ผูชวยนายชางโยธา(ภารกิจ) 1 อัตรา จํานวน 12 เดือน  ตั้งไว  9,540  บาท         
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
 1) พระราชกฤษฎีกาการจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จ บํานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 
 
 
   

   



 

 

2. งบดําเนินงาน 

รวม 435,000 บาท 

 2.1 หมวดคาตอบแทน รวม 180,000 บาท 

  

2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จํานวน120,000 บาท 

   

(1) เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) แกพนักงานสวนตําบลลูกจาง และพนักงานจาง 

และผูมีสิทธิตามกฎหมายจํานวน 60,000 บาท 

เพื่อเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) แกพนักงานสวนตําบลลูกจาง และพนักงานจาง และ

ผูมีสิทธิตามกฎหมาย  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท0809.3/ว 380 ลงวันท่ี26 กุมภาพันธ2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 

2) หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ท่ี มท0809.3/ว 27ลงวันท่ี29 ธันวาคม2559 เรื่อง ซักซอมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และวิธีการกําหนดประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําป 

 

(2) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง จํานวน 60,000 บาท 

- เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง  ใหกับประชาคมหมูบ าน/ตําบล ที่ รวมเปน

คณะกรรมการตรวจรับงานจัดซื้อ-จัดจางและคาพาหนะใหกับ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
- ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 3652 ลว. 17 พ.ย. 53 เรื่องการเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.3/ว 4231 ลว. 9 ธ.ค. 46 เรื่องการเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือการ
จาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

  2.1.2 ประเภท คาเชาบาน  จํานวน 50,000 บาท  

   

เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิตามกฎหมาย 
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 5862 ลงวันท่ี 12 ตลุาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจายเงนิคาเชาบานของขาราชการสวน

ทองถ่ิน 

  2.1.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร  จํานวน 10,000 บาท 

   

เพื่อเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตามกฎหมาย 
- เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา และระเบียบ  ดังนี้  
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2554 
2) ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 



 

 2.2 หมวดคาใชสอย รวม 105,000 บาท 

  2.2.1 ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการจํานวน 50,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายสําหรับเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจาย

อ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของกองคลัง 
- เปนไปตามระเบียบ ดังนี้  

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
 

(2) คาใชจายในการทดสอบคุณภาพนํ้าจํานวน 5,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายคาสงตรวจคุณภาพนํ้าภายในตําบลหนองแวงโสกพระ ทั้ง  14 หมูบาน 
(แผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่ 4 หนา 178 ) 
 

(3) คาตรวจสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบล (คารางวัดท่ีดิน)จํานวน 30,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในคาตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณะในพื้นที่ตําบล (คารางวัดที่ดิน)สําหรับปองกันการ

บุกรุกที่ดินสาธารณะในพื้นที่ตําบลหนองแวงโสกพระ 
(แผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่ 3 หนา 177 ) 
 

(4) คาธรรมเนียมอ่ืนๆ  จํานวน 20,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวของกับกิจการของ อบต.หนองแวงโสกพระ ที่เขาลักษณะรายจาย

ประเภทน้ี 

 

 2.3 หมวดคาวัสดุ(กองชาง) รวม 150,000 บาท 

  2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน  จํานวน  20,000 บาท 

   

เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุสํานักงาน รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ

ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

  2.3.2 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน 20,000 บาท 

   

เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุ

การใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  2.3.3ประเภท วัสดุกอสราง จํานวน  100,000 บาท 

   

เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช

งานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี

จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

  2.3.4ประเภท วัสดุสํารวจ  จํานวน 10,000 บาท 

   

เพื่อจายเปนคาวัสดุสํารวจ รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงาน

ไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
- เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ี
จัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
 

 

 

 

3. งบลงทุน รวม 100,000 บาท 

 3.1 หมวดคาครุภัณฑ รวม 100,000 บาท 

  3.1.1 ประเภท ครุภัณฑอ่ืน 

   

(1) จัดซื้อซัมเมอรส  จํานวน 100,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซ้ือซัมเมอรส ในการซอมแซมระบบประปาหมูบาน14 หมูบานในตําบลหนองแวงโสก

พระ (คุณลักษณะและราคาตามทองตลาดหรือทองถิ่นขางเคียงเนื่องจากไมมีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ) 

 
 

งานไฟฟาถนน รวม 200,000 บาท 

1. งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

 1.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 200,000 บาท 

  1.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปนสาธารณประโยชน  จํานวน  200,000 บาท 

   

(1) อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพล ตามโครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะจํานวน  200,000 บาท 

เพื่อจายเปนเงินอุดหนนุหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพล เพื่อขยายเขตไฟฟาแรงตํ่าและไฟฟาแสงสวาง

สาธารณะภายในหมูบานหมูท่ี 1-14 และท่ีทําการ อบต.หนองแวงโสกพระ  

- ตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการบริการสาธารณะ ลว.23 พ.ย. 52 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค. 53 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของอปท. 
 
 
 
 
 



 
 

งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวม 252,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน รวม 252,000 บาท 

 1.1 หมวดคาใชสอย รวม 252,000 บาท 

  1.1.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการจํานวน 252,000 บาท 

   

(1) โครงการจางเหมาเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน จํานวน252,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการจางเหมาเก็บขยะมูลฝอยในชุมชนภายในเขตตําบลหนองแวงโสกพระ 14 หมูบานเดือน

ละ 3 คร้ังๆละ 500 บาท รวม 12 เดือน  
- เปนไปตามระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พ.ค. 41 เรื่องการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้    
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน    
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541 
(แผนพัฒนาหาป พ.ศ. 2561-2565  ลําดับที่ 2 หนา 177 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 

งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 1,015,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน รวม 1,015,000 บาท 

 1.1 หมวดคาใชสอย รวม 1,015,000 บาท 

  1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการฝกอบรมคายเยาวชนคนดีหางไกลยาเสพติดพรอมศึกษาดูงาน  จํานวน 350,000 บาท 

เพื่อใชจายตามโครงการฝกอบรมคายเยาวชนคนดีหางไกลยาเสพติดพรอมศึกษาดูงาน โดยจายเปนคาใชจาย

เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คา

ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา

อุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร

คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5  หนา 93) 
 

(2)โครงการฝกอบรมเครือขายพลังแผนดินระดับตําบลและระดับหมูบาน  จํานวน 100,000 บาท 
เพื่อใชจายตามโครงการฝกอบรมเครือขายพลังแผนดินระดับตําบลและระดับหมูบาน โดยจายเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 4  หนา 92) 
 

(3)  โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือขายสตรีแมบาน 
จํานวน 230,000 บาท 

เพื่อใชจายตามโครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือขายสตรีแมบาน โดย
จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการ
ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ   
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1  หนา 72) 
 
 



 

(4) โครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายท่ีดินและทรัพยสินแกผูนําชุมชนและประชาชน 
จํานวน 15,000 บาท 

เพื่อใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายที่ดินและทรัพยสินแกผูนําชุมชนและประชาชน โดย

จายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และ

อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการ

ติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คา

สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตามระเบียบ

และหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1  หนา 91) 

 

(5) โครงการฝกอบรมสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 20,000 บาท 

เพื่อใชจายตามโครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ

ตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เคร่ืองเขียนและอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย

เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา

กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปาย

โครงการคาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7  หนา 196) 

 

(6) โครงการฝกอบรมศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ 

     จํานวน 300,000 บาท 

เพื่อใชจายตามโครงการฝกอบรมศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่นที่ยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติตําบลหนอง

แวงโสกพระโดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด คา

วัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา

หนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวาง

และเคร่ืองด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทํา

โครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 

(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3  หนา 191) 
 

 



 

แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

งานกีฬาและนันทนาการ รวม 398,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน รวม 398,000 บาท 

       1.1 หมวดคาใชสอย(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)   รวม 300,000 บาท 

              1.1.1  ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

                    (1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนตําบลหนองแวงโสกพระ จํานวน 300,000 บาท 

                          เพื่อใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนตําบลหนองแวงโสกพระ โดยจายเปนคาใชจาย                  

                          เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา 

                          ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา   

                          เชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาอาหาร คาปาย    

                          โครงการคาโลหรือถวยรางวัล คาตอบแทนกรรมการคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  

                                - เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
                                1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
                                2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
                                3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน            
                                 กีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
                            (แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หนา 72) 

 

       1.2 หมวดคาวัสดุ(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 98,000 บาท 

             1.2.1 ประเภท วัสดุกีฬาจํานวน 98,000 บาท 

                   เพื่อจายเปนคาซื้อวัสดุกีฬา รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการ 

                   ใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  
                     - เปนไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
                              1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1134 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ  
                              จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                              2) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา   
                              สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน รวม 110,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน รวม 100,000 บาท 

 1.1 หมวดคาใชสอย รวม 100,000 บาท 

  

1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

ตั้งไว 100,000 บาท 

   

(1) โครงการฝกอบรมฟนฟูวัฒนธรรมอันดีงาม ตั้งไว 100,000 บาท 

เพื่อใชจายตามโครงการฝกอบรมฟนฟูวัฒนธรรมอันดีงาม โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง

สถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา

พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใช

บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนที่

จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้   
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป พ.ศ.2561 – 2565 ลําดับที่ 1 หนา 205) 

 

2. หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

 2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

  2.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ  ตั้งไว 10,000 บาท 

   

(1) อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอพล ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีตั้งไว 10,000 บาท 

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพล ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีในการทํากิจกรรม ที่เกี่ยวของกับภารกิจ 

หรือคาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 

- ตามประกาศและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(1) ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน  เรื่อง  หลักเกณฑการสนับสนุนขององคการบริหารสวน
จังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการบริการสาธารณะ ลว.23 พ.ย. 52 
(2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค. 53 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจายและการใชจายงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนของอปท. 
(แผนพัฒนาทองถิน่ส่ีป พ.ศ.2561 – 2564 ลําดับที่ 1 หนา 165) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 2,874,000 บาท 

1. งบลงทุน รวม 2,874,000 บาท 

 1.1 หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง รวม 2,874,000 บาท 

  1.1.1 ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  จํานวน 2,874,000  บาท 

   

(1)  โครงการจัดซื้อซุมพระบรมฉายาลักษณเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 198,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อซุมพระบรมฉายาลักษณเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 2 ซุมๆละ 99,000 บาท พรอมติดต้ัง   
 

(2) โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานโนนเพ็ก ม.8จํานวน 463,000  บาท  

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน บานโนนเพ็ก ม.8  

- ตามแบบที่ อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 
( แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 4  หนา  146) 
 

(3) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนชาด 12 บานโนนชาด ม.6 จํานวน 126,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโนนชาด12 ตอถนนคอนกรีตเดิม บาน

โนนชาด ม.6ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ระยะทาง 54.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 216.00 ตร.ม. 

- ตามแบบที่ อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 
( แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 90  หนา  129) 

 

(4) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญาปลอง6 บานหนองหญาปลองม.12 

จํานวน 127,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหญาปลอง6 บานหนองหญาปลอง ม.12   

ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทาง 38.50 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 192.50 ตร.ม. ไหลทาง 

ขางละ 0.50 ม. 

- ตามแบบที ่อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 
( แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 97  หนา  132) 
 

(5) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหันนอย1 บานหันนอยม.10 จํานวน 448,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหันนอย1 บานหันนอย หมูที่ 10ผิว

จราจรกวาง 5.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หนา 0.15 ม.  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 750.00 ตร.ม.  ไหลทางขางละ 

0.00 ม. 

- ตามแบบที่ อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 
( แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 149 หนา  154 ) 

 

 

 

 



 

 

(6) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวงโคตร7 บานหนองแวงโคตรม.13 

จํานวน 458,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองแวงโคตร7 บานหนองแวงโคตร  

ม.13ผิวจราจรกวาง 5.00  เมตร  ระยะทาง150.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือ พื้นที่ไมนอยกวา  

750.00  ตรม.ไหลทางขางละ 0.50 ม. 

- ตามแบบที่ อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 
( แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565 ลําดับที่ 96 หนา 131 ) 
 

(7) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโนนชาด2 บานโนนชาด ม.6จํานวน 164,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโนนชาด2 บานโนนชาด ม.6ผิว

จราจรกวาง 5.00  เมตร  ระยะทาง 55.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือ พื้นที่ไมนอยกวา  275.00  

ตรม.ไหลทางขางละ 0.00 ม. 

- ตามแบบที่ อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 
( แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 9 หนา 102 ) 
 
 

(8) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหมสามัคคี2 บานใหมสามัคคี ม.14 

จํานวน 451,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายใหมสามัคคี2 ตอถนนคอนกรีตเดิม บาน

ใหมสามัคคี ม.14ผิวจราจรกวาง 4.00  เมตร  ระยะทาง 180.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร  หรือ พื้นที่ไม

นอยกวา  720.00  ตรม.ไหลทางขางละ 0.50 ม. 

- ตามแบบที ่อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 
( แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 101  หนา  135 ) 

 
 

(9) โครงการกอสรางรองระบายนํ้า (ธนาคารนํ้าใตดินแบบปด) บานหนองแวงโสกพระ ม.1  

จํานวน172,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการกอสรางรองระบายนํ้า (ธนาคารนํ้าใตดินแบบปด) บานหนองแวงโสกพระ  

ม.1 ขนาด 0.50 X 0.50 ม. ยาว 553 ม. 

- ตามแบบที ่อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 
( แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 107 หนา  138 ) 

 
 

(10) โครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานโนนเพ็ก ม.8จํานวน 86,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานโนนเพ็ก ม.8 

- ตามแบบที ่อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 
( แผนพัฒนาหาป พ.ศ.2561-2565  ลําดับที่ 198  หนา  173 ) 

 

 

 

 



 

 
 

11) ขุดเจาะบอนํ้าบาดาล พรอมติดตั้งระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย บานหนองแปน ม. 4   

    จํานวน 181,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการขุดเจาะบอนํ้าบาดาล ขนาด Ø 6 น้ิว  ลึกไมนอยกวา 45 เมตร   

จํานวน 1 บอ  พรอมติดต้ังระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย ขนาดไมนอยกวา 330  วัตต  ปมสูบนํ้า ขนาดไม

นอยกวา 1.5 แรงมา 

- ตามแบบที ่อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานการเกษตร 

 

งานสงเสริมการเกษตร รวม      1,634,500 บาท 

1. งบดําเนินงาน รวม 465,000 บาท 

 1.1 หมวดคาใชสอย รวม 465,000 บาท 

  1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการเพาะชํากลาไมพืชสวน/ไมใชสอยจํานวน 20,000 บาท 
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเพาะชํากลาไมพืชสวน/ไมใชสอย โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใช
และการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม  คาวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ  คา
ประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับ
การฝกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ยานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1  หนา 58) 

(2) โครงการเพาะพันธุกบ จํานวน 25,000 บาท 
เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการเพาะพันธุกบ โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตง
สถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม  คาวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คา
ถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  
คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมคาของ
สมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปาย
โครงการ  คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2  หนา 58) 
 

   

(3) โครงการฝกอบรมและสงเสริมกิจกรรมการปลูกมะมวงเพ่ือการสงออกใหแกกลุมปลูกมะมวงพรอมศึกษา

ดูงานจํานวน 150,000 บาท 

เพื่อใชจายตามโครงการฝกอบรมและสงเสริมกิจกรรมการปลูกมะมวงเพื่อการสงออกใหแกกลุมปลูกมะมวง/
กลวยหอม โดยจายเปนคาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ คาใชจายในพิธีเปดและปด คา
วัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารคาอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการคาใชจายอ่ืนที่จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 25  หนา 66) 
 

 

 

 

 

 



 

 

(4)โครงการฝกอบรมพัฒนากระบวนการของคณะทํางานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานเกษตรอินทรียพรอม

ศึกษาดูงาน จํานวน 150,000 บาท 

เพื่อใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนากระบวนการของคณะทํางานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานเกษตรอินทรีย

พรอมศึกษาดูงานโดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คา

วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือคาใชจายใน

การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสารคาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณ

วิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 25  หนา 66) 
 

(5) โครงการฝกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ  จํานวน  30,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมการปลูกผักปลอดสารพิษโดยมีคาใชจายประกอบดวย  
คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการฝกอบรม  คาวัสดุ  เคร่ืองเขียน  
และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุ
เอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม  คาสมนาคุณวิทยากร  
คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 5  หนา 59) 
 

 

(6) โครงการฝกอบรมการทําเกษตรอินทรียใหแกกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี จํานวน  30,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมการทําเกษตรอินทรียใหแกกลุมเกษตรกรในพื้นที่โดยมี
คาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝกอบรม  คาวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 6  หนา 59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(7) โครงการฝกอบรมการบริหารจัดการศัตรูพืชโรคพืชวัชพืชและแมลงศัตรูพืช จํานวน 30,000 บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมการบริหารจัดการศัตรูพืชโรคพืชวัชพืชและแมลงศัตรูพืช 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝกอบรม  คาวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 7  หนา 60) 

 
 

(8) โครงการฝกอบรมการทําปุยหมัก สารชีวภัณฑ ใหแกกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี จํานวน  30,000  บาท 

เพื่อจายเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการฝกอบรมการทําปุยหมัก สารชีวภัณฑ ใหแกกลุมเกษตรกรในพื้นที่ 
โดยมีคาใชจายประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม  คาใชจายในพิธีเปดและปดการ
ฝกอบรม  คาวัสดุ  เคร่ืองเขียน  และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร  คาถายเอกสาร  คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ  
คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร  คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝกอบรม  คา
กระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรมคาของสมนาคุณในการดูงาน  คาอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืม  คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คายานพาหนะ  คาปายโครงการ  คาใชจายอ่ืนที่จําเปนในการอบรม
สําหรับการจัดทําโครงการ  
- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 38  หนา 70) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2. งบลงทุน รวม 1,169,500 บาท 

2.1 หมวดคาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง รวม 1,169,500 บาท 

      2.1.1 ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  จํานวน 1,169,500  บาท 
 

 (1)โครงการปรับปรุงศูนยถายทอดเทคโนโลยีฯเพ่ือเปนแหลงเรียนรูและแกไขปญหาตามศาสตร

พระราชา   จํานวน 1,169,500บาท      โดยแบงออกเปน 3 กิจกรรม  ดังน้ี  

 1)  ปรับพ้ืนท่ีแปลงนาสาธิต พรอมขุดคลองใสไกรอบแปลงนา  จํานวน 34,800 บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการปรับพื้นที่แปลงนาสาธิตพรอมขุดคลองใสไกรอบแปลงนา งานขุดลอก

 ดวยรถขุด กวาง 205 ม. ลึก 1.00 ม. ยาว 430.00 ม.  พรอมปรับเกลี่ยเรียบ  

 - ตามแบบที ่อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 

 2)  ขุดคลองใสไก  จํานวน  28,700  บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการขุดคลองใสไก ขนาด กวาง 1.00 ม.  ลึก 0.50 ม. ยาว 2000 ม.  

 - ตามแบบที ่อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 

 3)  ขุดลอกบอนํ้า  จํานวน 1,106,000  บาท 

 เพื่อจายเปนคาใชจายในการขุดลอกบอนํ้า จํานวน 1 บอ ปริมาณดินขุดไมนอยกวา 9,400 ลบ. 

 - ตามแบบที ่อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด 

   
 
 

งานอนุรักษแหลงนํ้าและปาไม รวม 15,000 บาท 

1. งบดําเนินงาน รวม 15,000 บาท 

 1.1 หมวดคาใชสอย รวม 15,000 บาท 

  1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ 

   

(1) โครงการปลูกปาและอนุรักษปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  จํานวน 15,000 บาท 

เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการปลูกปาและอนุรักษปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯโดยมีคาใชจายประกอบดวยคาวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนในการจัดโครงการ  คาวัสดุการเกษตร เชน หญาแฝก ปุย  คาปายโครงการ  ปายประชาสัมพันธ  

ปายรณรงค  คานํ้าด่ืม นํ้าใชในการดําเนินโครงการ  คาจางเหมาบริการ  และคาใชจายอ่ืนๆ ที่จําเปนและ

เกี่ยวของในการจัดโครงการ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับท่ี 6พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2  หนา 175) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงานงบกลาง 

 

งานรายจายงบกลาง รวม 13,879,520 บาท 

1. หมวดงบกลาง รวม 13,879,520 บาท 

 1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 85,000 บาท 

  

เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม ใหกับพนักงานจางของ อบต.หนองแวงโสกพระ ที่ไดประกันตนกับสํานักงาน

ประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 พรอมกับหักคาตอบแทนของพนักงานจางสงเปนเงินสมทบในอัตราเดียวกันดวย

โดยใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังน้ี 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533       
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลว.22 ม.ค. 57เรื่อง การจายเบ้ียประกันสังคมของพนังงานจาง     
- หนังสือสํานักงานก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 ลว.10 ก.ค.57เรื่องประกาศก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงาน 
จาง (ฉบับท่ี 3) 
 

 1.2 ประเภท เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  จํานวน 9,260,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหกับคนชราที่มีภูมิลําเนาในตําบลหนองแวงโสกพระ ตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2553  

- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 118 ลว.15 ม.ค. 56 เร่ือง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ย 
ยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 2429 ลว.6 ธ.ค. 54 เร่ืองแจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสรางหลักประกนัรายไดแก 

ผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 เพิ่มเติม     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลว.15 ก.ค. 59 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของอปท. 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1  หนา 192) 
 

 1.3 ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ  จํานวน 3,292,600บาท 

  

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหกับคนพิการที่มีภูมิลําเนาในตําบลหนองแวงโสกพระตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548       
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2553  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0891.3/ว 3609 ลว.24 มิ.ย. 59 เร่ืองแนวทางการจายเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ย
ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559       

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลว.15 ก.ค. 59 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของอปท. 
(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2  หนา 192) 

 1.4 ประเภท เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส  จํานวน 120,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส ตามบัญชีรายชื่อที่ไดรับอนุมัติจากผูบริหาร ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ

ดังน้ี 
- กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548ขอ 16 และ ขอ 17 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน

ท่ีสุด ท่ี มท 0891.3/ว 138 ลว. 22 ก.ค. 58          

(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 3  หนา 192) 

 1.5 ประเภท สํารองจาย จํานวน 500,000 บาท 

  

เพื่อสํารองจาย เปนรายจายที่ต้ังไวเพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือบรรเทาปญหาความเดือนรอน

ของประชาชนเปนสวนรวมเทาน้ันตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2560 และท่ีแกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2561เร่ือง ซกัซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(แผนพัฒนาทองถิน่หาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 2  หนา 91) 

 

 

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf


 

 1.6 ประเภท รายจายตามขอผูกพัน  จํานวน  400,000 บาท 

  

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหนองแวงโสกพระ ตามจํานวนประชากร และสมทบ

เพิ่ม ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังน้ี 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการตั้งงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3886  ลงวันท่ี  28 มิถุนายน  2561เร่ือง ซกัซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(แผนพัฒนาทองถิ่นหาป พ.ศ. 2561 – 2565  ลําดับที่ 1  หนา 106) 

 
1.7 ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน  217,400บาท 

  

เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของขาราชการสวนทองถิ่น(ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จ

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2500 โดยคํานวณต้ังจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับทุก

ประเภทประจําป  ตามงบประมาณรายจายทั่วไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงิน

อุดหนุน) ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังน้ี 
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546       

- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 40 ลว.14 ส.ค. 58 เร่ืองซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559     

- หนังสือสาํนักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ดวนมาก ท่ี มท 0808.5/ว 41 ลว.14 ส.ค. 58 เร่ือง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

   1.8  ประเภท  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จํานวน  4,520  บาท 

 เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อใหคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ตาย  

          หรือสูญหาย  อันเน่ืองมาจากการทํางานใหแกนายจางตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่ง  

          การดังน้ี 
-  หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/ว 4172 ลงวันท่ี 24  ธันวาคม 2561  เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ    
กองทุนเงินทดแทน 

  -  พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 
 

http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
http://koratcity.no-ip.org/koratcity/book/2557/jun/30-57/mt0808.2-v1672.pdf
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