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รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560     
 องคการบริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ 
 อําเภอ พล   จังหวัดขอนแกน 
         
                    ประมาณการรายจายรวมท้ังส้ิน 37,397,220 บาท จายจากรายไดจัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

แยกเปน 
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
  

 
งานบริหารท่ัวไป รวม 10,963,040 บาท 

  
  

1. งบบุคลากร รวม 8,287,240 บาท 
  

   
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) รวม 3,262,320 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 514,080 บาท 
  

      

(1) เพ่ือเปนคาตอบแทนรายเดือน นายก อบต.หนองแวงโสกพระ จํานวน 1 อัตรา
เดือนละ 20,400 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 244,800 บาท 
(2) เพ่ือเปนคาตอบแทนรายเดือน รองนายก อบต.หนองแวงโสกพระ จํานวน 2 อัตรา 
เดือนละ 11,220 บาท ตออัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 269,280 บาท 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ฯ พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557) 

      

  
   

1.1.2 ประเภท เงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 
  

      

(1) เพ่ือเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 
1,750 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 21,000 บาท 
(2) เพ่ือเปนคาตอบแทนประจําตําแหนง รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา เดือนละ
880 บาท ตออัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 21,120 บาท 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ฯ พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557) 

      

  
   

1.1.3 ประเภท เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 42,120 บาท 
  

      

(1) เพ่ือเปนคาตอบแทนพิเศษ นายก อบต. จํานวน 1 อัตรา เดือนละ 1,750 บาท 
รวม 12 เดือน ตั้งไว 21,000 บาท 
(2) เพ่ือเปนคาตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต. จํานวน 2 อัตรา เดือนละ 880 บาท  
ตออัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 21,120 บาท 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ฯ พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557) 

      

  
   

1.1.4 ประเภท เงินคาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายก อบต. จํานวน 86,400 บาท 
  

      

เพ่ือเปนคาตอบแทนเลขานุการ นายก อบต.หนองแวงโสกพระ จํานวน 1 อัตรา  
เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 86,400 บาท 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ฯ พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557) 

  
 

    

  
   

1.1.5 ประเภท เงินคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 2,577,600 บาท 
  

      

(1) เพ่ือเปนคาตอบแทนประธานสภา อบต.หนองแวงโสกพระ จํานวน 1 อัตรา  
เดือนละ 11,220 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 134,640 บาท 
(2) เพ่ือเปนคาตอบแทนรองประธานสภา อบต.หนองแวงโสกพระ จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 9,180 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 110,160 บาท 
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(3) เพ่ือเปนคาตอบแทนเลขานุการสภา อบต.หนองแวงโสกพระ จํานวน 1 อัตรา 
เดือนละ 7,200 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 86,400 บาท 
(4) เพ่ือเปนคาตอบแทนสมาชิกสภา อบต.หนองแวงโสกพระจํานวน 26 อัตรา  
เดือนละ 7,200 บาท ตออัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 2,246,400 บาท 
(ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินคาตอบแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล ฯ พ.ศ.2554 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2557) 

   
1.2 เงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 5,024,920 บาท 

  
   

1.2.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,686,040 บาท 
  

      

(1) เงินเดือนนักบริหารงานทองถ่ิน (ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  
ตั้งไว 413,160 บาท    
(2) เงินเดือนนักบริหารงานทองถ่ิน (รองปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน 
ตั้งไว 323,760 บาท 
(3) เงินเดือนนักบริหารงานท่ัวไป (หัวหนาสํานักงาน ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา
รวม 12 เดือน ตั้งไว 243,840 บาท 
(4) เงิน เดือนนักวิ เคราะหน โยบายและแผน  จํานวน  1 อัตรา รวม  12 เดือน               
ตั้งไว 323,760 บาท     
(5) เงินเดือนนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 293,880 บาท     
(6) เงินเดือนนักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 288,120 บาท   
(7) เงินเดือนนักทรัพยากรบุคคล จํานวน1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 311,640 บาท   
(8) เงินเดือนนักจัดการงานท่ัวไป จํานวน1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 207,480 บาท    
(9) เงินเดือนเจาพนักงานธุรการ จํานวน1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 203,040 บาท    
(10) เงินเดือนนักวิชาการตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  
ตั้งไว 262,560 บาท    
(11) เงินเดือนนิติกร จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 282,600 บาท     
(12) เงินเดือนเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 อัตรา 
รวม 12 เดือน ตั้งไว 302,280 บาท   
(13) เงินเดือนนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน  
ตั้งไว 229,920 บาท   

      

  
   

1.2.2 ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 260,800 บาท 
  

      

(1) เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานทองถ่ิน (ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา  
เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 84,000 บาท   
(2) เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานทองถ่ิน (รองปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา 
 เดือนละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 42,000 บาท  
(3) คาตอบแทนรายเดือนนักบริหารงานทองถ่ิน (ปลัด อบต.) จํานวน 1 อัตรา  
เดือนละ 7,000 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 84,000 บาท   
(4) เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เดือนละ 900 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 10,800 บาท   
(5) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งไว 40,000 บาท    
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1.2.3 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง (สํานักงานปลัด อบต.) จํานวน 1,030,080 บาท 

      

(1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและ
แผน จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 240,360 บาท    
(2) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 อัตรา 
รวม 12 เดือน ตั้งไว 217,920 บาท   
(3) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป  
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 185,400 บาท    
(4) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 2 อัตรา 
 รวม 12 เดือน ตั้งไว 266,400 บาท   
(5) คาจางพนักงานจางท่ัวไป ตําแหนง นักการภารโรง จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน 
ตั้งไว 120,000 บาท    

      

  
   

1.2.4 ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 48,000 บาท 
  

      
เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน 2 อัตรา 
รวม 12 เดือน ตั้งไว 48,000 บาท 

      

  
  

 

2. งบดําเนินงาน รวม 2,288,800 บาท 
  

   
2.1 หมวดคาตอบแทน รวม 387,600 บาท 

  
   

2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 150,000 บาท 

  

      

(1) เพ่ือเปนคาคาใชจายในการสอบคัดเลือกพนักงานและพนักงาจางองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 50,000 บาท ตามระเบียบกฎหมายและหนังสือ
สั่งการ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2555 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายการคัดเลือกพนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558    

(2) เพ่ือเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (โบนัส) แกพนักงานสวนตําบล 
ลูกจาง และพนักงานจาง และผู มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งไว 100,000 บาท ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นให เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 
เร่ือง การดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เร่ืองแนวทางการเบิก
จายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ2558 เร่ือง
ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ือง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และ
พนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558    
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2.1.2 ประเภท คาเชาบาน จํานวน 207,600 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบ านให กับพนักงานสวนตําบลท่ี มีสิทธิตาม
กฎหมาย ตั้งไว 207,600 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

      

  
   

2.1.3 ประเภท เงินชวยเหลือบุตร จํานวน 30,000 บาท 
  

      

เพ่ือเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตาม
กฎหมาย ตั้งไว 30,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1891 ลว.17 ก.ค.57 เร่ืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน    

      

  
   

2.2 หมวดคาใชสอย รวม 1,326,200 บาท 
  

   
2.2.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 231,200 บาท 

  

      

(1) เพ่ือเปนคาจางเหมาบริการอ่ืนๆ เชน คาจางเหมาแรงงานในการจัดทําของ แบก
หามสัมภาระ คาจางเหมาบริการตางๆ แรงงานอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวของกับกิจการของ อบต.
หนองแวงโสกพระ ตั้งไว 50,000 บาท   
กรณีคาติดตั้งไฟฟา ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้       
- คาจางเหมาเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุงระบบไฟฟา การเพิ่ม
กําลังไฟฟา การขยายเขตไฟฟา การบํารุงรักษาหรือซอมแซมระบบไฟฟาและอุปกรณ    
กรณีจางเหมาบริการ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พ.ค. 41 เร่ืองการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น    
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้    
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน    
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541    
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 84)    

(2) เพ่ือเปนคาจางเหมาบริการแมบาน จํานวน 1 อัตรา วันละ 300 บาท ตั้งไว 
75,600 บาท   
(3) เพ่ือเปนคาจางเหมาบริการคนงานท่ัวไป จํานวน 1 อัตรา วันละ 300 บาท ตั้งไว 
75,600 บาท   
(4) เพ่ือเปนคาโฆษณาและเผยแพร จางเหมาโฆษณา และเผยแพรกิจกรรมของ อบต.
หนองแวงโสกพระ ทางสิ่งพิมพตางๆ และจางเหมาทําปายประชาสัมพันธหรือโฆษณา
ตางๆ ตั้งไว 30,000 บาท ตามกฎหมายและหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540    
- พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริการกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร 
ปครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว.10 ส.ค.55 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร 
ปครองสวนทองถิ่น    

      

  
   

2.2.2 ประเภท รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 40,000 บาท 
  

      
(1) เพ่ือเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศนงาน ตรวจ
งาน หรือเยี่ยมชมหรือทัศนศึกษาดูงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของและการออกตรวจ
แนะนํา ตั้งไว 10,000 บาท    
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(2) เพ่ื อ เป นค า เลี้ ย งรับรองในการประชุ มสภาฯ  หรือคณ ะกรรมการ  หรือ
คณะอนุกรรมการทีไดรับแตงตั้งตามกฎหมาย หรือผูท่ีเขารวมประชุมและเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของท่ีเขารวมประชุม ตั้งไว 30,000 บาท     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลว.28 ก.ค. 48 เร่ืองการต้ังงบประมาณและการเบิกจายเงิน
คารับรองหรือคาเล้ียงรับรองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

   
2.2.3 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน 1,025,000  บาท 

  
   

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คา

พาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานส วนตํ าบล  พนักงานจ าง คณ ะผู บ ริหาร  และสมาชิก
สภา อบต. ตั้งไว 100,000 บาท ตามระเบียบดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2558   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 การพัฒนาขีดความสามารถการ
ทํางานของบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 82)    

   
  

            

  
   

(2) โครงการจัดการเลือกตั้ง   
เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการเลือกต้ังของ อบต.หนองแวงโสกพระ ตามท่ี

คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตําแหนงท่ี
วาง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม และกรณีอ่ืนๆ)   
ตั้งไว 350,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวน ที่ มท 0890.4/ว 3992 ลว.2 ต.ค. 56 เร่ืองการซักซอมแนวทางการปฏิบัติใน
การใชจายงบประมาณเพื่อดําเนินการเลือกต้ัง   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 การสงเสริมประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 89) 

   
  

            

  
   

(3) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานขอมูลตําบลหนองแวงโสกพระ     
  

      

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศฐานขอมูลตําบลหนอง
แวงโสกพระ เชน เวปไซต ขอมูลสารสนเทศตําบล ตั้งไว 40,000 บาท  
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ใหบริการที่ทันสมัยอยางครบวงจร แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 86) 

      

  
   

(4) โครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการประปาหมูบาน    
  

      

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมทบทวนบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ
ประปาหมูบาน โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจาย
ในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนสําหรับจัดทําโครงการ ตั้งไว 20,000 บาท ตามระเบียบ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 การสงเสริมประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 90)  
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(5) โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองแวงโสกพระ ดาน "การ
พัฒนาการบริการสูความเปนเลิศ" พรอมศึกษาดูงาน 

   

  

      

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.หนองแวง
โสกพระ ดาน "การพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศ" พรอมศึกษาดูงาน โดยจายเปน
คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปา
หรือสิ่ งท่ี ใชบรรจุ เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 
100,000 บาท ตามระเบียบ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 การพัฒนาขีดความสามารถการ
ทํางานของบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 81) 

      

  
   

(6) โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนหลักการมีประชาธิปไตยและการ
มีสวนรวมในชุมชน 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนหลักการมี
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมในชุมชน โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและ
การตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาป าย
ประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 50,000 บาท 
ตามระเบียบ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 การสงเสริมประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 90) 

   
  

            

  
   

(7) โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางการเมือง 
เพ่ือเปนคาใชจ ายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทาง

การเมือง โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธี
เปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 15,000 บาท ตามระเบียบดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 การพัฒนาขีดความสามารถการ
ทํางานของบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 82)   
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(8) โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน
องคกร หลักสูตร "ธรรมะอารมณดีเสริมสรางสามัคคีในองคกร" 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากรในองคกร หลักสูตร "ธรรมะอารมณดีเสริมสรางสามัคคีในองคกร" โดย
จายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและ
ปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 
30,000 บาท ตามระเบียบดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557  
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 การพัฒนาขีดความสามารถการ
ทํางานของบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 81)  

   
(9) โครงการฝกอบรมสรางกระบวนการเรียนรูพัฒนาการทํางานเปนทีม (ตอยอด) 

เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสรางกระบวนการเรียนรูพัฒนาการทํางานเปน
ทีม (ตอยอด) โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจาย
ในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 250,000 บาท ตามระเบียบดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 การพัฒนาขีดความสามารถการ
ทํางานของบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 81) 

   
  

            

  
   

2.2.4 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 100,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ กรณี
เปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใชซอย สวนกรณีท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนผู ดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเอง ตั้งไว 
100,000 บาท ใหปฏิบัติดังนี้    
- คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย    
- คาส่ิงของที่ซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ    
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 84)     

      

  
   

2.3 หมวดคาวัสดุ (สํานักงานปลัด อบต.) รวม 357,000 บาท 
  

   
2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 156,800 บาท 

  

      

(1) จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน   
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุสํานักงาน รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 40,000 บาท รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
 - รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
 - รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
 - รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน   
 (ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที ่7.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง
และงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 84)   
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(2) จัดหาหนังสือพิมพ สําหรับชุมชน,ท่ีทําการ อบต.    
เพ่ือจายเปนคาจัดหาหนังสือพิมพ สําหรับชุมชน,ท่ีทําการ อบต. จํานวน 16 จุด
บริการๆ ละ 2 ฉบับๆ ละ 10 บาท จํานวน 365 วัน ตั้งจายไว 116,800 บาท  
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 74)   

   
2.3.2 ประเภท วัสดุงานบานงานครัว จํานวน 10,000 บาท 

  

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไม
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 10,000 บาท   
 - รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
 - รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
 - รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษ ีคาประกันภยั คาติดต้ัง เปนตน   

      

  
   

2.3.3 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 95,200 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 95,200 บาท รวมถึงรายจายดังตอไปนี้    
- รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ    
- รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน    

      

  
   

2.3.4 ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 5,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดย
สภาพไมคงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 5,000 บาท รวมถึงรายจายดังตอไปนี้    
- รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ    
- รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน 

      

  
   

2.3.5 ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 90,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไม
คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 90,000 บาท รวมถึงรายจายดังตอไปนี้    
- รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ    
- รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน 

      

  
   

2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค (สํานักงานปลัด อบต.) รวม 218,000 บาท 
  

   
2.4.1 ประเภท คาไฟฟา จํานวน 160,000 บาท 

  
      

เพ่ือจายเปนคาไฟฟาสําหรับท่ีทําการอบต.หนองแวงโสกพระ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองแวงโสกพระ และศูนยฟนฟูวิถีชีวิตชุมชนตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 
160,000 บาท   

      

  
   

2.4.2 ประเภท คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล จํานวน 10,000 บาท 
  

      
เพ่ือจายเปนคาน้ําประปาสําหรับใชในงานราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
แวงโสกพระ ตั้งไว 10,000 บาท  
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2.4.3 ประเภท คาบริการโทรศัพท จํานวน 10,000 บาท 

      
เพ่ือเปนคาโทรศัพทพ้ืนฐาน คาโทรศัพทเคลื่อนท่ี ฯลฯ และใหหมายความรวมถึง
คาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใชบริการ เชน 
คาเชาหมายเลขโทรศัพท คาบํารุงรักษาสาย ฯลฯ ตั้งไว 10,000 บาท   

      

  
   

2.4.4 ประเภท คาบริการไปรษณีย จํานวน 3,000 บาท 
  

      
เพ่ือจายเปนคาไปรษณีย คาโทรสาร คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรษณียากร ฯลฯ    
ตั้งไว 3,000 บาท    

      

  
   

2.4.5 ประเภท คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 35,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต รวมถึงอินเทอรเน็ตการดและ
คาสื่อสารอ่ืนๆ เชน คาเคเบิ้ลทีวี คาเชาชองสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ และใหหมาย
รวมถึงคาใชจายเพ่ือใหไดใชบริการดังกลาวและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการใช
บริการ ตั้งไว 35,000 บาท 
 

      

  
  

3. งบลงทุน รวม 387,000 บาท 
  

   
3.1 หมวดคาครุภัณฑ (สํานักงานปลัด อบต.) รวม 317,000 บาท 

  
   

3.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 136,000  บาท 
  

   
(1) จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู 
เพ่ื อจั ด ซ้ื อ เครื่ อ งป รับ อากาศ  แบบ แยกส วน  ชนิ ด ติ ด ผนั ง  (มี ระบบ ฟ อก
อากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 23,000 บาท (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558)   
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 83) 

   
  

            

  
   

(2) จัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 
เพ่ือจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 2 บานทึบ จํานวน 2 ตัว ขนาด 91x45x183 ซม. บานเปด
แบบมือจับเขาควาย หรือมืดบิดจับ (พรอมกุญแจ) วัสดุทําจากเหล็กคุณภาพ ตั้งไว 
8,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามทองตลาดหรือทองถ่ินขางเคียงเนื่องจากไมมี
กําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ)   
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 83) 

   
  

            

  
   

(3) จัดซ้ือเตนสผาใบ 
เพ่ือจัดซ้ือเตนสผาใบ ขนาด 5x8 เมตร สูง 2.5 เมตร จํานวน 3 หลัง ตั้งไว 90,000 
บาท (คุณลักษณะและราคาตามทองตลาดหรือทองถ่ินขางเคียงเนื่องจากไมมีกําหนด
ราคามาตรฐานครุภัณฑ)   
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 83) 

   
  

            

  
   

(4) จัดซ้ือพัดลมติดแบบโคจร พรอมติดตั้ง 
เพ่ือจัดซ้ือพัดลมติดแบบโคจร ปรับแรงลมได 3 ระดับ ขนาดใบพัด 18 นิ้ว จํานวน
6 ตัว พรอมติดตั้ง ตั้งไว 15,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามทองตลาดหรือ
ทองถ่ินขางเคียงเนื่องจากไมมีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ)   
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 83) 
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3.1.2 ประเภท ครุภณัฑการเกษตร จํานวน 59,000 บาท 

   
(1) จัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน    

  

      

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควัน ปริมาณการฉีดพนน้ํายาไมนอยกวา 40 ลิตรตอ
ชั่วโมง จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 59,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
สํานักงบประมาณ มีนาคม 2558)   
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 83) 

      

  
   

3.1.3 ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จํานวน 34,000  บาท 
  

   
(1) จัดซ้ือโทรทัศน LED ขนาด 40 นิ้ว 
เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน LED ขนาด 40นิ้ว จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท ตั้งไว 
34,000 บาท ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มีนาคม 2558   
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 83) 

   
  

            

  
   

3.1.4 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 88,000  บาท 
  

   
(1) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล (จอขนาดไมนอยกวา18.5 นิ้ว)
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท ตั้งไว 88,000 บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 หนา 4) 
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 83)   
3.2 หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
3.2.1 ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
(1) โครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารประจําหมูบานในตําบลหนองแวงโสกพระ 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารประจําหมูบานในตําบล
หนองแวงโสกพระ 14 หมูบานๆ ละ 5,000 บาท ตั้งไว 70,000 บาท ตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- พระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 การสงเสริมประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 90) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 1,513,320 บาท 

  
  

1. งบบุคลากร รวม 1,188,320 บาท 
  

   
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) รวม 1,188,320 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 986,040 บาท 
  

      

(1) เงินเดือนนักบริหารงานการคลัง (ผู อํานวยการกองคลัง) จํานวน  1 อัตรา
รวม 12 เดือน ตั้งไว 243,840 บาท  
(2) เงิน เดือนนักวิชาการเงินและบัญชี  จํานวน  1 อัตรา รวม  12 เดือน  ตั้ งไว     
214,560 บาท 
(3) เงิน เดือนนักวิชาการจัดเก็บรายได  จํานวน  1 อัตรา รวม  12 เดือน  ตั้ งไว 
293,880 บาท 
(4) เงินเดือนนักวิชาการพัสด ุจํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 233,760 บาท    

      

  
   

1.1.2 ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 62,000 บาท 
  

      
(1) เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานการคลัง (ผูอํานวยการกองคลัง) จํานวน 1 อัตรา 
รวม 12 เดือน ตั้งไว 42,000 บาท  
(2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งไว 20,000 บาท    

      

  
   

1.1.3 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 116,280 บาท 
  

      
คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได จํานวน
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 116,280 บาท    

      

  
   

1.1.4 ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงานจาง จํานวน 24,000 บาท 
  

      
เงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได
จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 24,000 บาท    

      

  
  2. งบดําเนินงาน 

 

รวม 
 

319,000 
 

บาท 
  

   
2.1 หมวดคาตอบแทน รวม 166,000 บาท 

  
   

2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 100,000 บาท 

  

      

เพ่ือเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) แกพนักงานสวนตําบล
ลูกจางและพนักงานจาง และผู มีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งไว 100,000 บาท ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เปนเงินรางวัลประจําป แกพ นักงานสวนทองถิ่น ให เปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557  
เร่ือง การดําเนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาํหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2557    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072  ลงวันที่ 29 กันยายน 2557  
เร่ือง  แนวทางการเบิกจายเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว380 ลว. 26 ก.พ. 58 
เร่ือง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ือง กําหนดมาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข  
และวิธกีารกาํหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนกังาน
สวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558    
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2.1.2 ประเภท คาเชาบาน จํานวน 36,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานใหกับพนักงานสวนตําบลท่ีมีสิทธิตาม
กฎหมาย ตั้งไว 36,000 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551    

      

  
   

2.1.3 ประเภท เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 30,000 บาท 
  

      

เพ่ือเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหกับพนักงานสวนตําบลและผูมีสิทธิเบิกไดตาม
กฎหมาย ตั้งไว 30,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานสวนทองถิ่น พ.ศ.
2541 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 1891 ลว.17 ก.ค.57 เร่ืองประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา
และคาเลาเรียน    

      

  
   

2.2 หมวดคาใชสอย รวม 118,000 บาท 
  

   
2.2.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 48,000 บาท 

  

      

(1) โครงการจางเหมาบริการเก็บคาธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย 
เพ่ือจายตามโครงการจางเหมาบริการเก็บคาธรรมเนียมในการเก็บขยะมูลฝอย 
จํานวน 1 อัตรา ตั้งไว 48,000 บาท  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พ.ค. 41 เร่ืองการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน
การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 84)   

      

  
   

2.2.2 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน 70,000  บาท 
  

   
(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของกองคลัง ตั้งไว 40,000 บาท ตามระเบียบดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ2558   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 การพัฒนาขีดความสามารถการ
ทํางานของบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 82)    

   
  

            

  
   

(2) โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษี 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน โดยจายเปน
คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ คาถายเอกสาร คาคัดสําเนา คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ คาจางสํารวจพ้ืนท่ีและจัดเก็บขอมูล คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนสําหรับการ
จัดทําโครงการ เพ่ือนําไปใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได โดยคํานึงถึง
ความประหยัดและความคุมคาในการลงทุน ตั้งไว 30,000 บาท ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2550   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 67 ลว. 9 ม.ค. 55  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลว.29 ก.พ. 51 เร่ืองการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ใหบริการที่ทันสมัยอยางครบวงจร แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 86)    
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2.3 หมวดคาวัสดุ (กองคลัง) รวม 30,000 บาท 

   
2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท 

  

      

เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุสํานักงาน รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 30,000 บาท รวมถึงรายจายดังตอไปนี้    
- รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
- รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ    
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน    
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ี ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 84)    

      

  
   

2.4 หมวดคาสาธารณูปโภค (กองคลัง) รวม 5,000 บาท 
  

   
2.4.1 คาบริการไปรษณีย จํานวน 5,000 บาท 

  
      

เพ่ือจายเปนคาโทรสาร คาธนาณัติ คาซ้ือดวงตราไปรณียากร คาเชาตูไปรษณียา
กร ฯลฯ ตั้งไว 5,000 บาท 
 

      

  
  

3. งบลงทุน รวม 6,000 บาท 
  

   
3.1 หมวดคาครุภัณฑ รวม 6,000 บาท 

  
   

3.1.1 ประเภท ครุภัณฑสํานักงาน       
  

   (1) จัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 4 ช้ัน 
เพ่ือจัดซ้ือตูเอกสารเหล็ก 4 ชั้น ตูลิ้นชักเหล็กแฟมแขวน กุญแจล็อคทุกลิ้นชัก มือจับ
แบบฝง จํานวน 1 หลัง ตั้งไว 6,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามทองตลาดหรือ
ทองถ่ินขางเคียงเนื่องจากไมมีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ)    
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน
การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562หนา83)    

จํานวน 6,000 บาท 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 150,000 บาท 

  
  

1. งบดําเนินงาน รวม 150,000 บาท 
  

   
1.1 หมวดคาใชสอย  รวม 150,000 บาท 

  
   

1.1.1 รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ จํานวน 150,000  บาท 
  

   
(1) โครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการ เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม     
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการ เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม บนเสนทางสายรอง จํานวน 3 จุด ตั้งไว 75,000 บาท   
(2) โครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการ เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต    
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการ เพ่ือปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลสงกรานต บนเสนทางสายรอง จํานวน 3 จุด ตั้งไว 75,000 บาท 
 - หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนมาก ที่ 0808.2/ว 1634 ลว.22 ก.ย. 57   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลว.19 พ.ค. 41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0303.4/ว 3722 ลว.10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.1 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-
2562 หนา 30)   
 

   
  

            

  
 

งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 617,500 บาท 
  

  
1. งบดําเนินงาน รวม 582,500 บาท 

  
   

1.1 หมวดคาใชสอย รวม 371,000 บาท 
  

   
1.1.1 ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ 

จํานวน
  

371,000  บาท 

  
   

(1) โครงการชวยเหลือและบรรเทาเหตุสาธารณภัยแกประชาชน 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการชวยเหลือและบรรเทาเหตุสาธารณภัยแก
ประชาชน หรือใชจายเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎร เชนกรณีเกิด
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง การระบาดของแมลงหรือศัตรูพืช ตลอดจนการใช
จายตามโครงการอ่ืนๆ ท่ีจัดทําเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนโดยรวม ฯลฯ 
ตั้งไว 100,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธิกีารงบประมาณขององคกรปกครองทองถิ่น พ.ศ.2541 ขอ 19  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว.12 มี.ค.2554 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1672 ลว.27 มิ.ย.2557 
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 
หนา 32) 
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(2) โครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกันภัยและฝกซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) 
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูในการปองกันภัยและฝกซอม
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย) โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใช
และการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  
คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจาย
ในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร
คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาปาย
ประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 25,000 บาท 
ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลว.19 พ.ค. 41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0303.4/ว 3722 ลว.10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.1 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-
2562 หนา 26)  

   
(3) โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) 
เพ่ือจายเปนคาใชจ ายตามโครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภับฝายพล
เรือน  (หลักสูตรจัดต้ัง) โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตง
สถาน ท่ี  คาใช จ าย ใน พิธี เป ดและปด  ค าวัสดุ  เครื่อ งเขียน  และอุปกรณ  ค า
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ คาปาย
ประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 196,000 บาท
ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 3795 ลว.19 พ.ค. 41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงาน
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากท่ี มท 0303.4/ว 3722 ลว.10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับ
คาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.1 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-
2562 หนา 26)  

   
  

            

  
   

(4) โครงการสูบน้ําเพ่ือปองกันปญหาภัยแลง 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการสูบน้ําปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ของประชาชนใน
ตําบลหนองแวงโสกพระท้ัง 14 หมูบาน ตั้งไว 50,000 บาท ใหถือปฏิบัติการตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว.6 มิ.ย. 59 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลว. 13 ม.ค. 58   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลว.11 ส.ค. 58   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลว.28 เม.ย. 59   
(ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 16) 

   
  

            

  



68 
 

   
1.2 คาวัสดุ รวม 211,500 บาท 

  
   

1.2.1 ประเภท วัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 45,000 บาท 
  

      

(1) จัดหาอุปกรณในการปฏิบัติงานของศูนย อปพร.     
เพ่ือจายเปนคาจัดหาอุปกรณในการปฏิบัติงานของศูนย อปพร.  รายจายเพ่ือใหไดมา
ซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 20,000 บาท รวมไปถึง
รายการดังตอไปนี้   
- รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
- รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.1 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-
2562 หนา 32)   

(2) จัดหาสัญญาณไฟไซเรนสําหรับติดตั้งบนรถกูชีพกูภัย     
เพ่ือจายเปนคาจัดหาสัญญาณไฟไซเรนสําหรับติดตั้งบนรถกูชีพกูภัย ชนิดหลอด 
LED, กลองเสียง พรอมติดตั้ง ตั้งไว 25,000 บาท 
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.1 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-
2562 หนา 29)   

      

  
   

1.2.2 ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 30,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 30,000 บาท รวมไปถึงรายการตอไปนี้   
 - รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
 - รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
 - รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษ ีคาประกันภยั คาติดต้ัง เปนตน   

      

  
   

1.2.3 ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 22,500 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไม
คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลอืง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 22,500 บาท รวมไปถึงรายการตอไปนี้   
 - รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
 - รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
 - รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษ ีคาประกันภยั คาติดต้ัง เปนตน   

      

  
   

1.2.4 ประเภท วัสดุเครื่องแตงกาย จํานวน 114,000 บาท 
  

      

(1) จัดซ้ือชุดแตงกายผจญเพลิงระงับอัคคีภัย    
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ในการจัดซ้ือชุดแตงกายผจญเพลิงระงับอัคคีภัย
พรอมรองเทาดับเพลิง จํานวน 5 ชุด ตั้งไว 60,000 บาท    
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.1 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-
2562 หนา 28)    

(2) จัดซ้ือชุดแตงกายอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  
เพ่ือจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย ในการจัดซ้ือชุดแตงกายอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.) จํานวน 30 ชุดๆ ละ 1,800 บาท ตั้งไว 54,000 บาท   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 28)    
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2. งบลงทุน รวม 35,000 บาท 

  
   

2.1 หมวดคาครุภัณฑ รวม 35,000 บาท 
  

   
2.1.1 ประเภท ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 35,000  บาท 

  
   

(1) จัดซ้ือวิทยุส่ือสารแบบประจําท่ี    
  

      

เพ่ือจายเปนคาจัดหาวิทยุสื่อสารแบบประจําท่ีใชในการปฏิบัติงาน จํานวน 10 วัตต
1 ชุด ประกอบดวย ตัวเครื่อง หมอแปลงไฟฟา สายนําสัญญาณ แผงอากาศ พรอมทํา
การติดตั้ง ตั้งไว 35,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตามทองตลาดหรือทองถ่ิน
ขางเคียงเนื่องจากไมมีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ)   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.1 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-
2562 หนา 28)   
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แผนงานการศึกษา 
  

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,591,000 บาท 

  
  

1. งบบุคลากร รวม 1,266,160 บาท 
  

   
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 1,266,160 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 715,440 บาท 
  

      

(1) เงินเดือนนักบริหารงานศึกษา (ผู อํานวยกองการศึกษา) จํานวน  1 อัตรา
รวม 12 เดือน ตั้งไว 243,840 บาท    
(2) เงินเดือนนักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 266,760 บาท    
(3) เงินเดือนผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 204,840 บาท ตาม
หนังสือสั่งการ ดังนี้ 
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 4072 ลว. 15 ก.ค. 59 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

      

  
   

1.1.2 ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 52,000 บาท 
  

      
(1) เงินประจําตําแหนงนักบริหารงานศึกษา (ผูอํานวยกองการศึกษา) จํานวน 1 อัตรา
รวม 12 เดือน ตั้งไว 42,000 บาท    
(2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งไว 10,000 บาท  

      

  
   

1.1.3 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 426,720 บาท 
  

      
เพ่ือจายเปนคาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
รวม 12 เดือน ตั้งไว 426,720 บาท    

      

  
   

1.1.4 เงินเพ่ิมตาง ๆของพนักงานจาง จํานวน 72,000 บาท 
  

      
เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมคาครองชีพชั่วคราว ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก จํานวน 3 อัตรา
รวม 12 เดือน ตั้งไว 72,000 บาท   

      

  
  

 

2. งบดําเนินงาน รวม 285,840 บาท 
  

   
2.1 หมวดคาตอบแทน รวม 50,000 บาท 

  
   

2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 50,000 บาท 

  

      

เพ่ือเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) แกพนักงานสวนตําบล
ลูกจาง และพนักงานจาง และผูมีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งไว 50,000 บาท ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว859 ลว.29 พ.ค. 57 เร่ือง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3072 ลว.29 ก.ย. 57 เร่ือง แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว.26 ก.พ. 58 เร่ือง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ือง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558    
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2.2 หมวดคาใชสอย รวม 155,840 บาท 

   
2.2.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 105,840 บาท 

  

      

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการผูดูแลเด็ก จํานวน 1 อัตรา วันละ 420 บาท ตั้งไว 
105,840 บาท 
(ยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาคุณภาพชีวติ แนวทางการพัฒนาที ่6.1 สงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 73)    

      

  
   

2.2.2 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 50,000 บาท 

  
   

(1) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ    
  

      

เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม  คาเบี้ยเลี้ยง คา
พาหนะ คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรม
สัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.  
ตั้งไว 50,000 บาท ตามระเบียบดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2558    
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 การพัฒนาขีดความสามารถการ
ทํางานของบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาสามปพ.ศ. 2560-2562 หนา 82)  

      

  
   

2.3 หมวดคาวัสดุ รวม 80,000 บาท 
  

   
2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 80,000 บาท 

  

      

(1) จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน    
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุสํานักงาน รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 30,000 บาท รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
- รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
- รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน   
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 84)   

(2) จัดซ้ือธงชาติ ธงตราสัญลักษณ    
เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุสํานักงาน (ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ) ธงสัญลักษณประจํา
พระองค ทุกพระองค ตั้งไว 50,000 บาท  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0310.4/ว 2128 ลว.31 ก.ค. 57 
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 84)   
 

      

  
  

3. งบลงทุน รวม 39,000 บาท 
  

   
3.1 หมวดคาครุภัณฑ รวม 39,000 บาท 

  
   

3.1.1 ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 39,000 บาท 
  

   
(1) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 
เพ่ื อจั ด ซ้ื อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร  สํ าหรับ งานประมวลผล  (จอขนาดไม น อย
กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง ตั้งไว 22,000 บาท (ตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 หนา 4)   
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 83)   
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(2) จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED 
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง   
ตั้งไว  17,000 บาท  (ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอร ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2559 หนา 20)   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน
การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 83)   
 

   
  

            

  
 

งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 3,170,240 บาท 
  

  
1. งบดําเนินงาน รวม 1,552,240 บาท 

  
   

1.1 หมวดคาใชสอย (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 637,200 บาท 
  

   
1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 637,200 บาท 

  
   

(1) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ โดยจายเปนคาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ เอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือ
สิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร  คาอาหาร  คา
ปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตั้งไว 50,000 บาท ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการดังนี้   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค. 41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาไทย ที่ มท 0313.4/ว 3722 ลว.10 ส.ค. 55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ยุทธศาสตรที่ 5 ดานคํ้าจุนวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาที่ 5.1 อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามและภูมิปญญาทองถิ่น แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 69)   

(2) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองแวงโสกพระ (คาอาหารกลางวัน) 
เพ่ือเบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระ ใชจายเปนคาดําเนิน
กิจกรรมท่ีเก่ียวกับกิจกรรมอาหารกลางวัน (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน) เปนเวลา 2 ภาคเรียน อัตราละ 20 บาท/คน/วัน เปนเวลา 280 วัน จํานวน
เด็กนักเรียน 64 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559) ตั้งไว 358,400 
บาท ตามหนังสือสั่งการดังนี้ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว. 15 ก.ค. 59 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 1507  ลว. 3 ส.ค. 59  
- หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว.16 มิ.ย. 52 เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย ในการจัด
การศึกษาในสถานที่ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 71) 
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(3) โครงการฝกอบรมสงเสริมความรูทักษะอาชีพในสถานศึกษา 
เพ่ื อ เป น ค า ใช จ ายตาม โครงการฝ กอบ รมส ง เส ริมความรู ทั กษ ะอาชี พ ใน
สถานศึกษา โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายใน
พิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถาย
เอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชา
อุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 100,000 บาท ตามระเบียบและหนังสื่อ       
สั่งการดังนี ้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562หนา73) 

   
(4) โครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษา โดย
จายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและ
ปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเป าหรือสิ่ ง ท่ี ใชบรรจุ เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณ
วิทยากร  คาอาหาร  คาปายโครงการ คาปายประชาสัมพันธ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน
สําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 20,000 บาท ตามระเบียบและหนังสื่อสั่งการดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนา
ที่ 2.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 34)    

   
  

            

  

   

(5) โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลหนองแวงโสกพระ (คาจัดการเรียนการสอน) 
เพ่ือเบิกหักผลักสงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระ ใชจายเปนคาบริหาร
สถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระ (คาจัดการเรียนการสอน) 
(เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน) จํานวน 1,700 บาท/คน 
จํานวนเด็กนักเรียน 64 คน (ยอดเด็กนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559) ตั้งไว 
108,800 บาท ตามหนังสือสั่งการดังนี ้
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว. 15 ก.ค. 59 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว 3149 ลว.5 มิ.ย. 58 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายตายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 
- หนังสือกระทรวงหมาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว.16 มิ.ย. 52 เร่ืองแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย ในการจัด
การศึกษาในสถานที่ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2551 
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 72) 
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1.2 คาวัสดุ รวม 915,040 บาท 

   
1.2.1 ประเภท คาอาหารเสริม (นม) จํานวน 915,040 บาท 

  

      

(1) โครงการจัดซ้ือ/จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สปช.    
เพ่ือเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับนักเรียนอนุบาล และเด็ก ป.1-ป.6 ใน
สังกัด สปช.จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองแวงโสกพระ,โรงเรียนบาน
โคกลามโนนกอก,โรงเรียนบานหนองแปน,โรงเรียนไตรคามราษฎรบํารุง,โรงเรียนโนน
ชาดวิทยา,โรงเรียนบานหันนอย,โรงเรียนผานบางอนุสรณ จํานวนนักเรียน ขอมูล 
ณ วันท่ี 10 มิ.ย. 59 ท้ังสิ้น 371 คนๆ ละ 8 บาท จํานวน 260 วัน เปนเงินท่ีไดรับ
จัดสรร 7 บาท อบต.สมทบเพ่ิม 1 บาท ตั้งไว 771,680 บาท  
"ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น"  
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562หนา71)   

(2) โครงการจัดซ้ือ/จัดหาอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสกพระ    
เพ่ือเปนคาจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลหนองแวงโสก
พระ จํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหนองแวงโสกพระ,ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โคกลามโนนกอกสามัคคี จํานวนนักเรียน  ณ  วัน ท่ี10 มิ .ย.59 ท้ั งสิ้น 64 คนๆ
ละ 8 บาท จํานวน 280 วัน เปนเงินท่ีไดรับจัดสรร 7 บาท อบต.สมทบเพ่ิม 1 บาท 
ตั้งไว 143,360 บาท 
"ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น" 
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา71)   

      

          
 

      

  

  
2. งบลงทุน รวม 134,000 บาท 

  
   

2.1 คาครุภัณฑ รวม 134,000 บาท 
  

   
2.1.1 ประเภท ครุภณัฑการศึกษา จํานวน 134,000 บาท 

  
   

(1) จัดหองประสบการณการเรียนรูประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแวงโสกพระ 
เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา ตามโครงการจัดหองประสบการณการเรียนรูประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 100,000 บาท (คุณลักษณะและราคาตาม
ทองตลาดหรือทองถ่ินขางเคียงเนื่องจากไมมีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ)  
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562หนา 73)   

   
  

            

  
   

2.1.2 ประเภท ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร       
  

   
(1) จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบล (โทรทัศน LED) 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตําบล ในการจัดซ้ือโทรทัศน LED ขนาด40 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง ตั้งไว 34,000 บาท 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑสํานักงบประมาณ มีนาคม2558)   
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562หนา 72)   
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3. งบเงินอุดหนุน รวม 1,484,000 บาท 

   
3.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 1,484,000 บาท 

  
   

3.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ จํานวน 1,484,000 บาท 
  

      

เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนอนุบาล  และเด็ก  ป.1 – ป.6 ใน
สังกัด สปช. จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานหนองแวงโสกพระ,โรงเรียนบาน
โคกลามโนนกอก,โรงเรียนบานหนองแปน,โรงเรียนไตรตามราษฎรบํารุง,โรงเรียนโนน
ชาดวิทยา ,โรงเรียนบานหันนอย ,โรงเรียนผานบางอนุสรณ  (จํานวนนักเรียน 
ณ  วัน ท่ี  10 มิ .ย .59) รวมท้ังสิ้น  371 คนๆ  ละ 20 บาท  จํานวน  200 วัน  ตั้ งไว 
1,484,000 บาท      
"ทั้งนี้ จะเบิกจายตอเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น"    
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 71) 
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แผนงานสาธารณสุข 
  

 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวม 105,000 บาท 

  
  

1. งบเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท 
  

   
1.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 105,000 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนเอกชน จํานวน 105,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนคาอุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ อสม.) ในเขตตําบลหนองแวงโสกพระ สําหรับสนับสนุนการพัฒนา
งานสาธารณสุข เพ่ือให อสม.ดําเนินงานในกิจกรรมตางๆ เชน การพัฒนาศักยภาพ
ดานสาธารณสุข การแกไขปญหาสาธารณสุขในเรื่องตางๆ การจัดบริการสุขภาพ
เบื้องตนในศูนยสาธารณสุขในเรื่องตางๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องตนในศูนย
สาธารณสุขมูลฐาน (คสมช.) หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับภารกิจ คาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 105,000 บาท ตามประกาศและหนังสือ     
สั่งการ ดังนี้   
- ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เร่ือง หลักเกณฑการสนับสนุนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในการบริการสาธารณะ ลว.23 พ.ย. 52 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค. 53 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและ
การใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลว. 17 ก.ค. 52 
- หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนท่ีสุด ที่ มท 0891.3/ว 2347 ลว. 19 ธ.ค. 57 เร่ืองแจงรายละเอียด
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับบริการสาธารณสุข 
- หนังสือกรมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 1891.3/ว 1501 ลว. 15 ก.ค. 58 เร่ือง การซักซอมแนว
ทางการต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสําหรับการบริการสาธารณสุข 
(ยุท ธศาสตรที่  6 การพัฒ นาคุณ ภาพ ชี วิ ต  แนวทางการพั ฒนาที่  6.3 ส งเส ริมการการอนามั ยและ
สาธารณสุข แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 77)    
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แผนงานเคหะและชุมชน 
  

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 1,888,520 บาท 

  
  

1. งบบุคลากร รวม 977,920 บาท 
  

   
1.1 หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (กองชาง) รวม 977,920 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท เงินเดือนพนักงาน จํานวน 773,640 บาท 
  

      
(1) เงินเดือนนักบริหารชาง (ผูอํานวยการกองชาง) จํานวน 1 อัตรา รวม 12 เดือน   
ตั้งไว 243,840 บาท 
(2) เงินเดือนนายชางโยธา จํานวน 2 อัตรา รวม 12 เดือน ตั้งไว 529,800 บาท    

      

  
   

1.1.2 ประเภท เงินเพ่ิมตาง ๆ ของพนักงาน จํานวน 52,000 บาท 
  

      
(1) เงินประจําตําแหนงนักบริหารชาง (ผูอํานวยการกองชาง)จํานวน 1 อัตรา เดือน
ละ 3,500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 42,000 บาท    
(2) เงินปรับปรุงเงินเดือนประจําป ตั้งไว 10,000 บาท  

      

  
   

1.1.3 ประเภท คาตอบแทนพนักงานจาง จํานวน 134,280 บาท 
  

      
(1) คาจางพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนงผูชวยชางโยธา จํานวน  1 อัตรา
รวม 12 เดือน ตั้งไว 134,280 บาท   

      

  
   

1.1.4 ประเภท เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง จํานวน 18,000 บาท 
  

      
(1) เงินคาครองชีพพนักงานจางตามภารกิจตําแหน งผูชวยชางโยธา จํานวน
1 อัตรา จํานวน 12 เดือน ตั้งไว 18,000 บาท   

      

  
  

 

2. งบดําเนินงาน รวม 810,600 บาท 
  

   
2.1 หมวดคาตอบแทน รวม 148,600 บาท 

  
   

2.1.1 ประเภท คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

จํานวน 85,000 บาท 

  

      

(1) เพ่ือเปนเงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ(โบนัส) แกพนักงานสวนตําบล
ลูกจาง และพนักงานจาง และผูมีสิทธิตามกฎหมาย ตั้งไว 60,000 บาท ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงิน
รางวัลประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 0808.2/ว859 ลว.29 พ.ค. 57 เร่ือง การดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการกําหนดเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัล
ประจําปแกพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนรายจายอื่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3072 ลว.29 ก.ย. 57 เร่ือง  แนวทางการเบิกจายเงิน
ประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือสํานักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ดวนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลว.26 ก.พ. 58 เร่ือง ประกาศ ก.จ.
,ก.ท.,และ ก.อบต. เร่ือง กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชนตอบ
แทนอื่นเปนกรณีพิเศษอันมีลักษณะเปนเงินรางวัลประจําปสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจาง และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558    

(2) เพ่ือจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจาง เพ่ือจายเปน คาตอบแทน
ใหกับประชาคมหมูบาน/ตําบล ท่ีรวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจัดซ้ือ-จัดจาง
และคาพาหนะใหกับ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตั้งไว 25,000 บาท  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลว. 17 พ.ย. 53 เร่ืองการเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซ้ือหรือการจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลว. 9 ธ.ค. 46 เร่ืองการเบิกคาตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินการซ้ือหรือการจาง คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงานกอสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
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2.1.2 ประเภท คาเชาบาน จํานวน 63,600 บาท 

  

      

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคาเชาบานให กับพนักงานสวนตําบลท่ี มีสิทธิตาม
กฎหมาย ตั้งไว 63,600 บาท ถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2548    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบานของขาราชการสวนทองถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2551    

      

  
   

2.2 หมวดคาใชสอย รวม 642,000 บาท 
  

   
2.2.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 252,000 บาท 

  

      

เพ่ือจายเปนคาจางเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย ภายในเขตตําบลหนองแวงโสกพระ
จํานวน 14 หมูบานเดือนละ 3 ครั้งๆละ 500 บาท รวม 12 เดือน ตั้งไว 252,000 
บาท ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว. 27 พ.ค. 41 เร่ืองการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 คุมครองดูแล
และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหอุดมสมบูรณแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 66) 

      

  
   

2.2.2 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

จํานวน
  

390,000  บาท 

  
   

(1) คาใชจายในการขยายเขตไฟฟา 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาแรงแรงต่ําและไฟฟาแสงสวางภายใน
หมูบานหมูท่ี 1-14 ท่ีทําการ อบต.หนองแวงโสกพระ ตั้งไว 300,000 บาท ใหปฏิบัติ
ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว. 27 พ.ค. 41 เร่ืองการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมใหไดมาตรฐาน/3.2.2 ขยายเขตไฟฟา/ติดต้ัง ปรับปรุง ซอมแซม)   

   
  

            

  
   

(2) คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับเปนคาลงทะเบียนในการฝกอบรม คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ 
คาเชาท่ีพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของ
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง คณะผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ตั้งไว 50,000 
บาท ตามระเบียบดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ.2555    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ. 2558  
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 การพัฒนาขีดความสามารถการ

ทํางานของบุคลากรใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 82)    

   
  

            

  
   

(3) คาใชจายในการทดสอบคุณภาพน้ํา 
เพ่ือจายเปนคาใชจายในการทดสอบคุณภาพน้ํา ภายในตําบลหนองแวงโสกพระ
14 หมูบาน ตั้งไว 10,000 บาท  
(ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมการ
มีสวนรวมและการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 68) 

   
  

            

  
   

(4) คาใชจายในการวางวัดท่ีดิน 
เพ่ือจายเปน คาใชจายในการรางวัดท่ีดินเพ่ือสอบแนวเขตท่ีดินสาธารณะใหมีความ
ชัดเจน สําหรับปองกันการบุกรุกท่ีดินสาธารณะในพ้ืนท่ีตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 
30,000 บาท  
(ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 คุมครองดูแล
และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหอุดมสมบูรณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 65) 
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2.3 หมวดคาวัสดุ (กองชาง) รวม 20,000 บาท 

  
   

2.3.1 ประเภท วัสดุสํานักงาน จํานวน 20,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุสํานักงาน รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไมคงทน
ถาวรหรือตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 20,000 บาท รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
- รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
- รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน
การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 84) 

      

  
  

 

3. งบลงทุน รวม 100,000 บาท 
  

   
3.1 หมวดคาครุภัณฑ รวม 100,000 บาท 

  
   

3.1.1 ประเภท ครุภัณฑอ่ืน จํานวน 100,000 บาท 
  

   
(1) จัดซ้ือซัมเมอรส 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดซ้ือซัมเมอรส ในการซอมแซมระบบประปาหมูบาน
14 หมูบานในตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 100,000 บาท (คุณลักษณะและราคา
ตามทองตลาดหรือทองถ่ินขางเคียงเนื่องจากไมมีกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ) 
(ยุทธศาสตรที่  7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ ดี  แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ การเงิน การคลังและงบประมาณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 83)    
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แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  

 
งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งชุมชน รวม 2,268,000 บาท 

  
  

1. งบดําเนินงาน รวม 2,128,000 บาท 
  

   
1.1 หมวดคาใชสอย รวม 2,128,000 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ จํานวน 438,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนคาแรงงานในการปฏิบัติงานศูนยการแพทยฉุกเฉินในระดับทองถ่ินหรือ
พ้ืนท่ี จํานวน 365 วัน ตั้งไว 438,000 บาท ใหถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและ
กฎหมาย ดังนี้    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลว.17 ก.ย. 53    
กรณีจางเหมาบริการ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1452 ลว.27 พ.ค. 41 เร่ืองการเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กรณีจางแรงงาน ใหถือปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้    
- ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน   
- พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2541    
(ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.3 สงเสริมการอนามัยสาธารณสุข แผนพัฒนา
สามป พ.ศ.2560-2562 หนา 77)    

      

  
   

1.1.2 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

จํานวน
  

1,690,000 บาท 

  
   

(1) โครงการชวยเหลือคนยากจน ดอยโอกาส ยากไร ไรท่ีพ่ึง 
เพ่ือใชจายตามโครงการชวยเหลือคนยากจน ดอยโอกาส ยากไร ไรท่ีพ่ึง เพ่ือใหความ
ชวยเหลือคนยากจน ดอยโอกาส ยากไร ไรท่ีพ่ึง ตั้งไว 30,000 บาท ตามระเบียบดังนี้  
- ระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ วาดวยสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง พ.ศ.2552   
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา คนพิการ
คนยากจนและคนดอยโอกาส แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 80) 

   
  

            

  
   

(2) โครงการฝกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนพรอมศึกษาดูงาน 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชนพรอมศึกษาดูงาน โดยจาย
เปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปา
หรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากรคาอาหาร
คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 250,000 
บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางที่ 4.2 การสงเสริมการมีสวนรวม
และการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 67) 

   
  

            

  
   

(3) โครงการฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอเด็ก สตรีและ
บุคคลในครอบครัว 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมการปองกันและแกไขปญหาความรุนแรงตอ
เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการ
ตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คา
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร
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วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 20,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา คนพิการ คนยากจน
และคนดอยโอกาส แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 80) 

   
(4) โครงการฝกอบรมคายรั้วครอบครัวลอมรัก 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมคายรั้วครอบครัวลอมรัก โดยจายเปนคาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ เอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือ
สิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
ปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 350,000 บาท 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่าน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 543 ลว.23 มี.ค. 50 การแกไขปญหายาเสพติด ตาม
ยุทธศาสตรที่ 5 รั้วปองกันตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 695 ลว. 2 เม.ย. 52 และ
กลไกการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวน
ที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 848 ลว. 1 พ.ค. 52 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3./ว 2956 ลว. 31 พ.ค.55 เรื่องปฏิบัติการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลว.1ก.ค. 57   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัด
งานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.57   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 34) 

   
  

            

  
   

(5) โครงการฝกอบรมคายเยาวชนคนดีหางไกลยาเสพติดพรอมศึกษาดูงาน 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมคายเยาวชนคนดีหางไกลยาเสพติดพรอมศึกษาดู
งาน โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปด
และปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 
350,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่าน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 543 ลว.23 มี.ค. 50 การแกไขปญหายาเสพติด ตาม
ยุทธศาสตรที่ 5 รั้วปองกันตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 695 ลว. 2 เม.ย. 52 และ
กลไกการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร 5 รั้วปองกัน ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด
ที่ มท 0810.1/ว 848 ลว. 1 พ.ค. 52 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3./ว 2956 ลว. 31 พ.ค.55 เรื่องปฏิบัติการพลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติดอยางย่ังยืน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลว.1ก.ค. 57   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เรื่องคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ อปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เรื่องซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจายในการจัด
งานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.57   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 33) 
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(6) โครงการฝกอบรมคายเยาวชนอาสาพัฒนา 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมคายเยาวชนอาสาพัฒนา โดยจายเปนคาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ เอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือ
สิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
ปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 50,000 บาท 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา คน
พิการ คนยากจนและคนดอยโอกาส แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 80) 

   
  

            

  
   

(7) โครงการฝกอบรมเครือขายพลังแผนดินระดับตําบลและระดับหมูบาน 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมเครือขายพลังแผนดินระดับตําบลและระดับ
หมูบาน โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธี
เปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ
ตั้งไว 130,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่าน ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 543 ลว.23 มี.ค. 50 การแกไขปญหายา
เสพติด ตามยุทธศาสตรที่ 5 ร้ัวปองกันตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุดที่ มท 0810.1/
ว 695 ลว. 2 เม.ย. 52 และกลไกการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกัน ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 848 ลว. 1 พ.ค. 52 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3./ว 2956 ลว. 31 พ.ค. 55 เร่ืองปฏิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลว.1 ก.ค.57   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 33)   

   
  

            

  
   

(8) โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมระดับตําบล 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมระดับตําบล โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตง
สถาน ท่ี  คาใชจ ายใน พิธี เป ดและป ด  ค าวัส ดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  ค า
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 50,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้   
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
(ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางที่ 4.2 การสงเสริมการมีสวนรวม
และการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 67) 

   
(9) โครงการฝกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
เครือขายสตรีแมบาน 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
เครือขายสตรีแมบาน  โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตง
สถาน ท่ี  คาใชจ ายใน พิธี เป ดและป ด  ค าวัส ดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ  ค า
ประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายใน
การติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ี
จําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 150,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่ง
การ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
และวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 19)   

   
  

            

  
   

(10) โครงการฝกอบรมสงเสริมยุติธรรมชุมชน    
  

      

เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมสงเสริมยุติธรรมชุมชน โดยจายเปนคาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ เอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือ
สิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
ปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 20,000 บาท 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 31)   

      

  
   

(11) โครงการฝกอบรมใหความรูการจัดการน้ําในชุมชน (น้ําดี,น้ําเสีย) 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูการจัดการน้ําในชุมชน (น้ําดี,น้ําเสีย) โดย
จายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด 
คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปา
หรือสิ่ งท่ี ใชบรรจุ เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 
15,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางที่ 4.2 การสงเสริมการมีสวนรวม
และการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษ แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 68) 
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(12) โครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายท่ีดินและทรัพยสินแกผูนําชุมชน
และประชาชน 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมใหความรูดานกฎหมายท่ีดินและทรัพยสินแกผูนํา
ชุมชนและประชาชน โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี
คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คา
ถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คา
เชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คา
สมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตั้งไว 30,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 31)   

   
  

            

  
   

(13) โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรีแมบาน 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมอาชีพใหกับกลุมสตรีแมบาน โดยจายเปนคาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 
คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใช
บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปาย
โครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 50,000 บาท ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน
และวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 19)   

   
  

            

  
   

(14) โครงการเฝาระวังยาเสพติดในชุมชน 
เพ่ือใชจายตามโครงการเฝาระวังยาเสพติดในชุมชน โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการ
ใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุ
เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 60,000 บาท ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่าน ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 543 ลว.23 มี.ค. 50 การแกไขปญหายา
เสพติด ตามยุทธศาสตรท่ี 5 ร้ัวปองกันตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/
ว 695 ลว. 2 เม.ย. 52 และกลไกการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกัน ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 848 ลว. 1 พ.ค. 52 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3./ว 2956 ลว. 31 พ.ค.55 เร่ืองปฏิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลว.1ก.ค. 57   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 33) 

   
  

            

  
   

    
  



85 
 

      

(15) โครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน (big cleaning day) 
เพ่ือใชจายตามโครงการรักน้ํา รักปา รักษาแผนดิน (big cleaning day) เฉลิมพระ
เกียรติฯ โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธี
เปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คา
พิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณ
ตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณ
วิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทํา
โครงการ ตั้งไว 35,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2557   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 การสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 90)  

      

  
   

(16) โครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
เพ่ือใชจายตามโครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยจายเปนคาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน
และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คา
หนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใช
บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปาย
โครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 50,000 บาท ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และหนังสือส่ัง
การแนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลว.29 ม.ค. 59 เร่ืองแนวทางและหลักเกณฑการ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ที่ มท 0891.4/ว 856 ลว.12 มี.ค. 53 เร่ืองการสนับสนุนการขับเคล่ือน
แผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 การสงเสริมประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 81)  

   
  

            

  
   

(17) โครงการสงเสริมหมูบานนาอยูเพ่ือสรางความอยูดีกินดีของประชาชน 
เพ่ือใชจายตามโครงการสงเสริมหมูบานนาอยูเพ่ือสรางความอยูดีของประชาชน โดย
จายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและ
ปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 
50,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี ้  
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.4 การสงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ
ประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 90)  

  

 

2. งบเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 
  

   
2.1 หมวดเงินอุดหนุน รวม 140,000 บาท 

  

   

2.1.1 ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ 
เพ่ือใชจายเปนคาอุดหนุนโครงการสงเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการหมูบานในการ
แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 14 หมูบานๆ ละ 10,000 บาท สําหรับสนับสนุนการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน ตั้งไว 140,000 บาท ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่าน ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 543 ลว.23 มี.ค. 50 การแกไขปญหายา
เสพติด ตามยุทธศาสตรที่ 5 ร้ัวปองกันตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 
695 ลว. 2 เม.ย. 52 และกลไกการแกไขปญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร 5 ร้ัวปองกัน ตามหนังสือกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.1/ว 848 ลว. 1 พ.ค. 52 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3./ว 2956 ลว. 31 พ.ค. 55 เร่ืองปฏิบัติการพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน 
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1102 ลว.1ก.ค. 57  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค. 53 เร่ือง การต้ังงบประมาณรายจายและ
การใชจายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 ปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 34) 

จํานวน 140,000 บาท 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  

 
งานกีฬาและนันทนาการ รวม 463,000 บาท 

  
  

1. งบดําเนินงาน รวม 398,000 บาท 
  

   
1.1 หมวดคาใชสอย (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 300,000 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

จํานวน 300,000 บาท 

  
   

(1) โครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนตําบลหนองแวงโสกพระ 
เพ่ือใชจายตามโครงการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน/ประชาชนตําบลหนองแวงโสก
พระ โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปด
และปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาอาหาร คาปาย
โครงการ คาโลหรือถวยรางวัล คาตอบแทนกรรมการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับ
การจัดทําโครงการ ตั้งไว 300,000 บาท ตามหนังสือสั่งการดังนี้   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2589 ลว.3 ส.ค. 47 เร่ืองหลักเกณฑในการใชจายเงินในการ
แขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ แผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 75) 

   
  

            

  
   

1.2 หมวดคาวัสดุ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) รวม 98,000 บาท 
  

   
1.2.1 ประเภท วัสดุกีฬา จํานวน 98,000 บาท 

  

      

เพ่ือจายเปนคาซ้ือวัสดุกีฬา รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิ่งของโดยสภาพไมคงทนถาวรหรือ
ตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้น ตั้งไว 98,000 บาท รวมถึงรายจายดังตอไปนี้   
- รายจายเพื่อประกอบขึ้นใหม ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงวัสดุ   
- รายจายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใชในการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหสามารถใชงานไดตามปกติ   
- รายจายที่ตองชําระพรอมกับคาวัสดุ เชน คาขนสง คาภาษี คาประกันภัย คาติดต้ัง เปนตน   
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ แผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 75) 

      

  
  

 

2. งบลงทุน รวม 65,000 บาท 
  

   
2.1 หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง รวม 65,000 บาท 

  
   

2.1.1 ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ จํานวน 65,000 บาท 
  

   
(1) โครงการปรับเกรดผิวสนามกีฬาตําบลหนองแวงโสกพระ (หนองสระจันทร 
บานโคกลาม หมูท่ี 3) 
เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับเกรดผิวสนามกีฬาตําบลหนองแวงโสกพระ (หนองสระ
จันทร บานโคกลาม หมู 3)  ตั้งไว 15,000 บาท  
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ แผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 75) 
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(2) โครงการปรับปรุงหองน้ําในสนามกีฬาตําบลหนองแวงโสกพระ (หนองสระ
จันทร บานโคกลาม หมูท่ี 3 ) 
เพ่ือจายเปนคาโครงการปรับปรุงหองน้ําในสนามกีฬาตําบลหนองแวงโสกพระ (หนอง
สระจันทร บานโคกลาม หมู 3) ตามแบบท่ี อบต.กําหนด ตั้งไว 50,000 บาท  
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ แผนพัฒนา
สามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 75) 
 
 

 
งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น รวม 210,000 บาท 

  
  

1. งบดําเนินงาน รวม 210,000 บาท 
  

   
1.1 หมวดคาใชสอย รวม 210,000 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

จํานวน
  

  บาท 

  
   

(1) โครงการจัดงานวันสําคัญและงานรัฐพิธี 
เพ่ือใชจายตามโครงการจัดงานวันสําคัญและงานรัฐพิธี โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับ
การใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุ
เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 20,000 บาท ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค. 41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 5 ดานคํ้าจุนวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 69) 

   
  

            

  
   

(2) โครงการฝกอบรมเด็กเยาวชนเรียนรูศิลปะมวยไทย 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมเด็กเยาวชนเรียนรูศิลปะมวยไทย โดยจายเปน
คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปา
หรือสิ่ งท่ี ใชบรรจุ เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 
30,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 5 ดานคํ้าจุนวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 69) 
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(3) โครงการฝกอบรมธรรมะกับประชาชน 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมธรรมะกับประชาชน โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับ
การใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ เอกสารและสิ่งพิมพ  คา
หนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใช
บรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปาย
โครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 30,000 บาท ตาม
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 5 ดานคํ้าจุนวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2550-2552 หนา 69) 

   
  

            

  
   

(4) โครงการฝกอบรมฟนฟูวัฒนธรรมอันดีงาม 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมฟนฟูวัฒนธรรมอันดีงาม โดยจายเปนคาใชจาย
เก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่อง
เขียน และอุปกรณ  คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ เอกสารและ
สิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือ
สิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คา
ปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 100,000 บาท 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 5 ดานคํ้าจุนวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 69)   

   
  

            

  
   

(5) โครงการฝกอบรมและอนุรักษดนตรีพ้ืนบานใหกับเยาวชน 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมและอนุรักษดนตรีพ้ืนบานใหกับเยาวชน โดยจายเปน
คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คา
วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร
และสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปา
หรือสิ่ งท่ี ใชบรรจุ เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 
30,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
(ยุทธศาสตรที่ 5 ดานคํ้าจุนวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 อนุรักษ ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 69) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  

 
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 500,000 บาท 

  
  

1. งบดําเนินงาน รวม 500,000 บาท 
  

   
1.1 หมวดคาใชสอย รวม 500,000 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท คาบํารุงรักษาและซอมแซม จํานวน 500,000 บาท 
  

      

(1) โครงการบํารุงรักษา/ซอมแซมไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน 14 หมูบาน และ
ท่ีทําการ อบต.หนองแวงโสกพระ  
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งไว 
100,000 บาท กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้        
- คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย   
- คาส่ิงของที่ซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ         

(2) โครงการบํารุงรักษา/ซอมแซมประปาหมูบาน 14 หมูบาน และท่ีทําการ อบต.
หนองแวงโสกพระ  
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้งไว 
100,000 บาท กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคาใช
สอย สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้       
- คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย 
- คาส่ิงของที่ซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ         

(3) ซอมแซมผิวจราจร ถนน คสล.ถนนหินคลุก และถนนดิน ปรับเกรดถนนภายใน
หมูบานและถนนเช่ือมระหวางหมูบาน 14 หมูบาน ตําบลหนองแวงโสกพระ  
เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินเพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ ตั้ง
ไว 300,000 บาท กรณีเปนการจางเหมาท้ังคาสิ่งของและคาแรงงาน ใหจายจากคา
ใชสอย สวนกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษา
ทรัพยสินเองใหปฏิบัติ ดังนี้       
- คาจางเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกใหจายจากคาใชสอย   
- คาส่ิงของที่ซ้ือมาใชในการบํารุงรักษาทรัพยสินใหจายจากคาวัสดุ         
 

      

  
 

งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน รวม 2,569,000 บาท 
  

  
1. งบลงทุน รวม 2,569,000 บาท 

  
   

1.1 หมวดคาท่ีดินแ ละส่ิงกอสราง รวม 2,569,000 บาท 
  

   
1.1.1 ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2,569,000 บาท 

  
   

(1) โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนกอก หมูท่ี 2 (ซอยบานนายสุวรรณ สีเลา) 
เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนกอก หมูท่ี 2 (ซอยบานนาย
สุวรรณ สีเลา) ตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 84,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
- ขนาดกวาง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร   
- หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา 153.75 ตารางเมตร   
- พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
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(ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมใหไดมาตรฐาน/3.1.1 กอสรางถนน คสล. แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 35) 

   
(2) โครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนชาด หมูท่ี 6 (รอบบานทิศตะวันออก) 
เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. บานโนนชาด หมูท่ี 6 (รอบบานทิศ
ตะวันออก) ตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 265,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
- ชวงท่ี 1 กวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 38.00 เมตร   
- ชวงท่ี 2 กวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 90.00 เมตร   
- หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา 474.00 ตารางเมตร   
- พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
(ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมใหไดมาตรฐาน/3.1.1 กอสรางถนน คสล. แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 37) 

   
  

            

  
   

(3) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองแปน หมูท่ี 4 (ทางเขาหนองแปนใหญ) 
เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. บานหนองแปน หมูท่ี 4 (ทางเขาหนอง
แปนใหญ) ตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 170,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้   
- ขนาดกวาง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100.00 เมตร   
- หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา 300.00 ตารางเมตร   
- พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
(ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมใหไดมาตรฐาน/3.1.1 กอสรางถนน คสล. แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 37) 

   
  

            

  
   

(4) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหลักดาน หมูท่ี 9 (รอบบานทิศเหนือ) 
เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. บานหลักดาน หมูท่ี 9 (รอบบานทิศ
เหนือ) ตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 348,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้   
- ขนาดกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 154.00 เมตร   
- หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา 633.50 ตารางเมตร   
- พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
(ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมใหไดมาตรฐาน/3.1.1 กอสรางถนน คสล. แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 39) 

   
  

            

  
   

(5) โครงการกอสรางถนน คสล. บานหันนอย หมูท่ี 10 (ซอยนายประหยัดเชื่อมคสล.เดิม) 

เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางถนน คสล. บานหันนอย หมูท่ี 10 (ซอยนายประหยัด
เชื่อม คสล.เดิม) ตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 173,000 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  
- ขนาดกวาง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร   
- หรือมีปริมาณงานไมนอยกวา 306.00 ตารางเมตร   
- พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
(ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมใหไดมาตรฐาน/3.1.1 กอสรางถนน คสล. แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 40)   
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(6) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานโนนชาด หมูท่ี 6 
เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานโนนชาด หมูท่ี 6 ตําบล
หนองแวงโสกพระ ตั้งไว 247,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
- ชวงท่ี 1 กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 38.00 เมตร   
- ชวงท่ี 2 วางทอระบายน้ําผาครึ่ง ø 0.60 เมตร จํานวน 66.00 เมตร   
- ชวงท่ี 3 กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 72.00 เมตร   
- วางทอระบายน้ํา ø 0.30 เมตร จํานวน 20.00 ทอน   
- ปายประชาสัมพันธโครงการ   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
(ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 สาธารณูปโภคสาธารณูปการ/3.2.1 ราง
ระบายน้ํา/ระบบประปาหมูบาน.แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 60) 

   
(7) โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานโนนเพ็ก หมูท่ี 8 (ซอยบานนายประ
สิทธิ เผือดนอก) 
เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. บานโนนเพ็ก หมูท่ี 8 (ซอยบาน
นายประสิทธิ เผือดนอก) ตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 294,000 บาท โดยมี
รายละเอียด ดังนี้   
- ชวงท่ี 1 กวาง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 67.00 เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็ก   
- ชวงท่ี 2 กวาง 0.30 x 0.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร   
- วางทอระบายน้ํา ? 0.30 เมตร จํานวน 20.00 ทอน   
- ปายประชาสัมพันธโครงการ   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
(ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 สาธารณูปโภคสาธารณูปการ/3.2.1 ราง
ระบายน้ํา/ระบบประปาหมูบาน.แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 60) 

   
  

            

  
   

(8) โครงการกอสรางโรงจอดรถสําหรับผูมาติดตอราชการท่ีทําการองคการบริหาร
สวนตําบลหนองแวงโสกพระ 
เพ่ือจายเปนคาโครงการกอสรางโรงจอดรถสําหรับผูมาติดตอราชการท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 318,000 บาท  
- ปายประชาสัมพันธโครงการ   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ใหบริการที่ทันสมัย อยางครอบวงจร แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 87) 

   
  

            

  
   

(9) โครงการขนยาย-ตักดิน (ปาชาหนองตานา) 
เพ่ือจายเปนคาโครงการขนยาย-ตักดิน (ปาชาหนองตานา) บานโคกกุง หมูท่ี 11 
ตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 100,000 บาท  
- ปริมาณดินขุด 2,300.00 ลบ.ม.   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
(ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานการเกษตรและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 25) 
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(10) โครงการเทคอนกรีตเสริมเหล็กลานหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงโสกพระ 

      

เพ่ือจายเปนคาโครงการเทคอนกรีตลานหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบล
หนองแวงโสกพระ ตั้งไว 492,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้   
- ปายประชาสัมพันธโครงการ   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ใหบริการที่ทันสมัย อยางครอบวงจร แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560-2562 หนา 87)   

      

  
   

(11) โครงการลอมรั้วลวดหนามรอบ อบต.หนองแวงโสกพระ 
เพ่ือจายเปนคาโครงการลอมรั้วลวดหนามรอบ อบต.หนองแวงโสกพระ ตั้งไว 78,000 
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้   
- เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4"x4" ยาว 2.50 เมตร  
- ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร 14 ลอม 9 ชั้น   
- แนวลอมรั้วรอบ อบต. ยาว 203.00 เมตร   
- ปายประชาสัมพันธโครงการ   
- ตามแบบท่ี อบต.หนองแวงโสกพระ กําหนด   
(ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ใหบริการที่ทันสมัย อยางครอบวงจร แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 88)   
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แผนงานการเกษตร 
  

 
งานสงเสริมการเกษตร รวม 260,000 บาท 

  
  

1. งบดําเนินงาน รวม 260,000 บาท 
  

   
1.1 หมวดคาใชสอย รวม 260,000 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

จํานวน
  

260,000  บาท 

  
   

(1) โครงการปรับปรุงศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลหนอง
แวงโสกพระ 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปรับปรุงศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตําบหนองแวงโสกพระ โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับคาวัสดุ อุปกรณ และคาใชจาย
อ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 30,000 บาท  
(ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที ่1.1 การสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 16)   

   
  

            

  
   

(2) โครงการเพาะชํากลาไมพืชสวน/ไมใชสอย 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการเพาะชํากลาไมพืชสวน/ไมใชสอย โดยจายเปน
คาใชจายเก่ียวกับคาวัสดุ อุปกรณและคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ 
ตั้งไว 20,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว.24 ส.ค.53 เรื่องการสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 14)   

   
  

            

  
   

(3) โครงการเพาะพันธุกบ 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการเพาะพันธุกบ โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับคาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 25,000 บาท 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว. 24 ส.ค. 53เรื่อง การสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 14)   

   
  

            

  
   

(4) โครงการเพาะพันธุปลา 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการเพาะพันธุปลา โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับคาวัสดุ
อุปกรณ และคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 35,000 บาท 
ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลว. 24 ส.ค. 53 เรื่องการสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและย่ังยืน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การสงเสริมพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 15)   

   
  

            

  
   

(5) โครงการสงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลพรอมศึกษาดูงาน 
เพ่ือใชจายตามโครงการสงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตําบลพรอมศึกษาดูงาน โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับ
การใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปดและปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และ
อุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ
คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คากระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุ
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เอกสาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสมนาคุณวิทยากร คาอาหาร คาปายโครงการ 
คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 150,000 บาท  ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2557   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ อปท.   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมั่นคงและยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การสงเสริมพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประกอบอาชีพของประชาชน แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 15)   
 

 
งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม รวม 60,000 บาท 

  
  

1. งบดําเนินงาน รวม 60,000 บาท 
  

   
1.1 หมวดคาใชสอย รวม 60,000 บาท 

  
   

1.1.1 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ 

จํานวน
  

60,000  บาท 

  
   

(1) โครงการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ (ปลูกปาชุมชน,สองฝงลําหวย) 
เพ่ือเปนคาใชจายตามโครงการปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ (ปลูกปาชุมชน,สองฝงลํา
หวย) ในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการจัดทํา
โครงการ และเปนการสนับสนุนโครงการทองถ่ินไทย "รักน้ํา รักปา รักแผนดิน" โดย
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกตนไม เพ่ือแกไขปญหาภาวะโลกรอนและรวมถวายเปน
ราชสักการะในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตั้งไว 5,000 บาท ตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ของ อปท. 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 คุมครองดูแล
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหอุดมสมบูรณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 65) 

   
  

            

  
   

(2) โครงการฝกอบรมคายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ปลูกปา) 
เพ่ือใชจายตามโครงการฝกอบรมคายเยาวชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (ปลูก
ปา) โดยจายเปนคาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ี คาใชจายในพิธีเปด
และปด คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ คาประกาศนียบัตร คาถายเอกสาร คาพิมพ
เอกสารและสิ่งพิมพ คาหนังสือ คาใชจายในการติดตอสื่อสาร คาเชาอุปกรณตางๆ คา
กระเปาหรือสิ่งท่ีใชบรรจุเอกสาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสมนาคุณวิทยากร
คาอาหาร คาปายโครงการ คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําโครงการ ตั้งไว 
55,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2557   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 1347 ลว.19 พ.ค.41 เร่ืองคาใชจายในการจัดงานตางๆ ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313/ว 3722 ลงวันที่ 10 ส.ค.55 เร่ืองซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับคาใชจาย
ในการจัดงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 คุมครองดูแล
และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหอุดมสมบูรณ แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 65) 
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แผนงานงบกลาง 
  

 
งาน รายจายงบกลาง รวม 11,168,800 บาท 

  
  

1. หมวดงบกลาง รวม 10,787,000 บาท 
  

   
1.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 80,000 บาท 

  

      

เพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคม ใหกับพนักงานจางของ อบต.หนองแวงโสกพระ ท่ีได
ประกันตนกับสํานักงานประกันสังคม ในอัตรารอยละ 5 พรอมกับหักคาตอบแทนของ
พนักงานจางสงเปนเงินสมทบในอัตราเดียวกันดวย ตั้งไว 80,000 บาท โดยใหถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการดังนี้     
- พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533       
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนท่ีสุด  ที่ มท 0809.5/ว 9 ลว.22 ม.ค. 57เร่ือง การจายเบี้ย
ประกันสังคมของพนังงานจาง     
- หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ดวนที่ สุดที่  มท  0809.5/ว  81 ลว.10 ก.ค.57 เร่ืองประกาศ 
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เร่ืองมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง (ฉบับที่ 3)     

      

  
   

1.2 ประเภท เบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ จํานวน 8,358,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหกับคนชราท่ีมีภูมิลําเนาในตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 
8,358,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548       
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2553  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 118 ลว.15 ม.ค. 56 เร่ือง ซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2553    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 2429 ลว.6 ธ.ค. 54 เร่ืองแจงแนวทางการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2555 เพิ่มเติม     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว.15 ก.ค. 59 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา คนพิการ คน
ยากจน และคนดอยโอกาส แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 79)     

      

  
   

1.3 ประเภท เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,635,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหกับคนพิการท่ีมีภูมิลําเนาในตําบลหนองแวงโสกพระ ตั้งไว 
1,635,000 บาท ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้     
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะห เพื่ อการยังชีพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548       
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2553  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0891.3/ว 3609 ลว.24 มิ.ย. 59 เร่ืองแนวทางการจายเบี้ยความ
พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑการจายเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  พ.ศ. 2553  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559       
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว.15 ก.ค. 59 เร่ืองซักซอมแนวทางการจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา คนพิการ คน
ยากจน และคนดอยโอกาส แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 79)     
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1.4 ประเภท เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน 114,000 บาท 

      

เพ่ือจายเปนเบี้ยยังชีพใหแกผูป วยเอดส  ตามบัญชีรายชื่อท่ี ไดรับอนุ มัติจาก
ผูบริหาร ตั้งไว 114,000 บาท ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้    
- กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจายเงินสงเคราะห เพ่ือการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548
ขอ 16 และ ขอ 17 ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 138 ลว. 22 ก.ค. 58          
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางพัฒนาที่ 6.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา คนพิการ คน
ยากจน และคนดอยโอกาส แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 79) 

      

  
   

1.5 ประเภท สํารองจาย จํานวน 200,000 บาท 
  

      

เพ่ือสํารองจาย เปนรายจายท่ีตั้งไวเพ่ือใชจายกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือ
บรรเทาปญหาความเดือนรอนของประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น ตั้งไว 200,000 
บาท ตามหนังสือสั่งการ ดังนี้    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0313.4/ว 667 ลว.12 มี.ค. 45  เรื่องการชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสา
ธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลว.10 ต.ค. 54 เรื่องการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย น้ําทวม
ฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และน้ําลนตล่ิง    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลว.6 มิ.ย.59 เรื่องซักซอมแนวทางการใชจายงบประมาณเพ่ือ
ชวยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลว.13 ม.ค.58 เรื่อง การเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาภัยหนาว     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 4515 ลว.11 ส.ค. 48 เรื่องการเตรียมการปองกันและแกไขปญหา
ปองกันอุทกภัย น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก และดินถลม    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 843 ลว.28 เม.ย. 59 เรื่องการเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาภัยแลง    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลว.2 พ.ย. 58 เรื่องการเตรียมความพรอมเพ่ือ
จัดการปญหาไฟปาและหมอกควัน ประจําป 2559    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยดวนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลว.29 ต.ค.53    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 76 ลว.13 ม.ค. 58 เรื่องการเตรียมการปองกันและ
แกไขปญหาภัยหนาว     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลว.19 มิ.ย. 58 เรื่องซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมากที่ มท 0808.2/ว 4072 ลว.15 ก.ค. 59 เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
(ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน แผนพัฒนาสามป พ.ศ.2560-2562 หนา 32)    

      

  
   

1.6 ประเภท รายจายตามขอผูกพัน จํานวน 400,000 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลหนองแวงโสกพระ ตาม
จํานวนประชากร และสมทบเพ่ิม ตั้งไว 400,000 บาท  
- ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เรื่องหลักเกณฑการสนับสนุนขององคการ
บริหารจังหวัด  เทศบาล  และองคการบริหารสวนตําบลในการใหบริการสาธารณะ ลว. 23 พ.ย. 52    
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2557    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559     
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด 0808.2/ว 3616 ลว.24 มิ.ย. 59 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2559    
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1263 ลว. 30 พ.ค. 57    
- หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1201 ลว.30 มิ.ย. 53 เรื่องสอบถามการตั้งงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 2199 ลว.10 พ.ย. 52 เรื่องการดําเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ  
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ที่ มท 0891.3/ว 1514 ลว. 26 ก.ค. 54    
- หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1202 ลว.17 ก.ค.57    
(ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางพัฒนาที่ 6.3 สงเสริมการอนามัยและสาธารณสุข แผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2560-2562 หนา 77)    
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2. หมวดบําเหน็จ/บํานาญ รวม 381,800 บาท 

  
   

2.1 ประเภท เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) จํานวน 381,800 บาท 
  

      

เพ่ือจายเปน เงินสมทบกองทุนบํ าเหน็จบํ านาญของขาราชการสวนทองถ่ิน
(ก.บ.ท.) ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2500 โดย
คํานวณตั้งจายในอัตรารอยละ 1 ของประมาณการรายรับทุกประเภทประจําป  ตาม
งบประมาณรายจายท่ัวไป (ยกเวนพันธบัตร เงินกู เงินท่ีมีผูอุทิศให/เงินบริจาคและเงิน
อุดหนุน) โดยในป 2560 ไดประมาณการไวท่ี 19,080,220 บาท ตั้งไว 381,000 
บาท ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการดังนี้     
- พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2500  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2546       
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท  0808.5/ว  40 ลว.
14 ส.ค. 58 เร่ืองซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบํ า เหน็จบํ านาญขาราชการสวนทองถิ่ น  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559     
- หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  ดวนมาก  ที่  มท  0808.5/ว  41 ลว.
14 ส.ค. 58 เร่ือง  ซักซอมการสงเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํ านาญขาราชการสวนทองถิ่น  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559     

      

   


