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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
สมัยประชุม  สมยัสามัญ  สมัยที่  3  

ครั้งท่ี  1 /2563 
วัน ที่  13 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
********************** 

ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหต ุ
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นายสมัย  อุดง 
นางสาววินัย    ค าด า 
นายทองหล่วน  ไชยจ า 
นายพนัส  ศรีแก้ว 
นายสามิตร  สุทโท 
นางกุลจิรา  ก าเหนิด 
นายขจร    พรมบุตร 
นายวิรัตน์  กลิ่นไกล 
นางวันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นายนิรัน  ลามะให 
นายตุ๊   บุญมาก 
นายอ านวย  สุขสอาด 
นายสมคิด   ตุมา 
นางดวงกมล   ประวันนา 
นางวราภรณ์  ศรีอวน 
นายณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
นายชัยมงคล  หัสดง 
นายจรัญ   หัสดง 
นายสุวิทย์  ขอนรัง 
นางจ าปี  เหง่าทองหลาง  
นางจิราพร   ลีละศาสตร์ 

ประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
รองประธานสภา อบต.เขาสามสิบ 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  1 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
เลขานุการสภา อบต. เขาสามสิบ 

สมัย  อุดง 
วินัย    ค าด า 
ทองหล่วน  ไชยจ า 
พนัส  ศรีแก้ว 
สามิตร  สุทโท 
กุลจิรา  ก าเหนิด 
ขจร  พรมบุตร 
วิรัตน์  กลิ่นไกล 
วันเพ็ญ  วินิจฉัย 
นิรัน  ลามะให 
ตุ๊   บุญมาก 
อ านวย  สุขสะอาด 
สมคิด   ตุมา 
ดวงกมล   ประวันนา 
วราภรณ์  ศรีอวน 
ณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
ชัยมงคล  หัสดง 
-ลา- 
สุวิทย์  ขอนรัง 
-ลา- 
จิราพร  ลีละศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายจรัญ  ข าสุขเลศิ 
นายทองอินทร์ ชมโท 
นายสุดใจ   ประกอบผล 
นายกิตติ  บุญมาก 
นายธนโชติ วงษ์ธรรม 
นายพลอย  รามภักด ี
นายดุสติ  บุญธรรม 
นายสมพงษ์  แสนหาญ 
นายประจักร  สีดา 
นายชัยยา  ยุบัว 
นายส าราญ  หัสดง 
นายวิชาญ  นาด ี
นายอนุสรณ์  ฉาวเกียรต ิ
นายบุญน้อม  ฉุนกระโทก 
นายจักริน  แสนหนองชาต ิ
นางสาวปราณี  เมฆเปรียญ 
นางสาวโสภี  ไพฑูรย ์
นางพิศมร  เพิ่มพูล 
นางสาวสุกานดา พายส าโรง 
นางสาวชุลีพร  พ้นธาต ุ

 
นายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
เลขานุการนายก อบต.เขาสามสิบ 
ก านันต าบลเขาสามสิบ  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 
ผอ.กองคลัง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผช.นักวิชาการเกษตร 
ผช.จพง.ธุรการ 

 
จรัญ  ข าสุขเลิศ 
ทองอินทร์  ชมโท 
สุดใจ  ประกอบผล 
กิตติ บุญมาก 
ธนโชติ วงษ์ธรรม 
พลอย  รามภักด ี
ดุสิต  บุญธรรม 
สมพงษ์  แสนหาญ 
ประจักร  สีดา 
ชัยยา  ยุบัว 
ส าราญ  หัสดง 
วิชาญ  นาดี 
อนุสรณ์  ฉาวเกยีรต ิ
บุญน้อม  ฉุนกระโทก 
จักริน  แสนหนองชาต ิ
ปราณี  เมฆเปรียญ 
โสภี  ไพฑูรย ์
พิศมร  เพิ่มพูล 
สุกานดา  พายส าโรง 
ชุลีพร  พ้นธาตุ 

 

 
เริ่มประชุมเวลา    09.00   น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   นายสมัย อุดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ แจ้งเรื่อง นางชุติมา  สายจันทร์ 
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13  ได้ขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2563    
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งท่ี  2/2563 
    เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2563 
   ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2563  
ว่าได้เขียนรายงานการประชุมถูกต้องตรงกันกับการประชุมหรือไม่  ถ้าหากไม่ถูกต้องตรงกันมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมในครั้งน้ี ก็ขอเชิญเสนอแก้ไขได้ 
    
   มติท่ีประชุม  .............................. 

   ถ้าหากท่านสมาชิกไม่มีข้อทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวสิามญั สมยัที่  1  ครัง้ที่  
2/2563  เมื่อวันท่ี  27  พฤษภาคม  2563  ก็ขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ขอมติครับ 

 
ที่ประชุม  มีมติรับรอง   17    เสียง  

   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่มี- 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่มี- 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
    



๓ 

-ไม่มี- 
       
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  

4.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
      2564  (ขั้นรับหลักการ) 

   นายสมัย อุดง ประธานสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2543 
   ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขงบประมาณในขั้นต้น 
แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
   เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบช้ีแจงรายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบทราบ 
    

นายจรัญ ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนท่ีทางเจ้าหน้าท่ีจะได้ช้ีแจงในรายละเอียดนั้น กระผมในนามของคณะผู้บริหารก็ขอช้ีแจงว่า ในการ
ประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมครั้งท่ีส าคัญมาก เนื่องจากเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ซึ่งก็อยากจะให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาช่วยกัน หากมีข้อผิดพลาดประการใดจะได้ร่วมกันแกไ้ขต่อไป ส าหรับ
รายละเอียดก็ขอให้ทางเจ้าหน้าท่ีจัดท าแผนฯได้ชี้แจงต่อไปครับ 

 

นางพิศมร เพ่ิมพูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ส าหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญตัิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 

 
   ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริการขององค์กา รบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการคลัง 

 1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป       
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 

   1.1.1 เงินฝากธนาคาร    จ านวน 37,309,164.37 บาท   
   1.1.2 เงินสะสม     จ านวน 12,607,153.19บาท  
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน 16,939,071.53 บาท  
   1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหน้ีผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท
   1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 5 โครงการ      รวม 93,188 บาท
  

 1.2 เงินกู้คงค้าง  จ านวน 0.00 บาท   
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 (1) รายรับจริง จ านวน 36,701,357.17 บาท ประกอบด้วย      
  

  หมวดภาษีอากร    จ านวน  12,947.91  บาท  
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน  4,863.44  บาท  
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  181,536.52  บาท  



๔ 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จ านวน  0.00   บาท  
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จ านวน  469,500.00  บาท  
  หมวดรายได้จากทุน   จ านวน  485.00  บาท  
  หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน  15,328,737.30 บาท  
  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน  20,703,287.00 บาท  
 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 310,358 บาท 
      

 (3) รายจ่ายจริง จ านวน 30,559,319.44 บาท ประกอบด้วย       
  งบกลาง     จ านวน  9,848,590.00  บาท  
  งบบุคลากร    จ านวน  7,519,982.00  บาท  
  งบด าเนินงาน    จ านวน  4,372,427.44  บาท    
  งบลงทุน     จ านวน  6,243,100.00  บาท  
  งบรายจ่ายอื่น    จ านวน 0.00  บาท  
  งบเงินอุดหนุน    จ านวน  2,575,220.00  บาท 
  

 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 304,518 บาท    

 (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน 4,720,649.07 บาท       

 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม 0.00 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแกว้  

  
  

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

หมวดภาษีอากร             
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 47,306.25 54,208.25 89,925.75 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 73,327.99 124,373.81 142,006.62 38,160.00 -100.00% 0.00 
     ภาษีป้าย 440.00 4,616.00 3,956.00 4,610.00 22.34% 5,640.00 
     ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 16,990.00 

รวมหมวดภาษีอากร 121,074.24 183,198.06 235,888.37 42,770.00   22,630.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต   
     ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 1,358.00 0.00 669.30 0.00 100.00% 2,100.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 9,910.00 6,938.00 9,910.00 -92.94% 700.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 500.00 1,060.00 890.00 1,060.00 -61.32% 410.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 403.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 
     ค่าปรับอื่น ๆ 0.00 13,846.76 0.00 13,840.00 -100.00% 0.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ 

2,110.00 2,930.00 3,400.00 2,930.00 -45.39% 1,600.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 280.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบั และใบอนญุาต 4,371.00 27,746.76 11,897.30 27,740.00   5,090.00 

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ   
     ดอกเบี้ย 195,275.02 203,391.23 224,441.56 203,390.00 9.53% 222,780.00 

รวมหมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 195,275.02 203,391.23 224,441.56 203,390.00   222,780.00 
หมวดรายได้เบด็เตลด็  
     ค่าขายแบบแปลน 34,500.00 40,500.00 96,000.00 40,500.00 137.04% 96,000.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 18,488.00 2,040.10 3,000.00 2,040.00 47.06% 3,000.00 



๖ 

รวมหมวดรายได้เบด็เตลด็ 52,988.00 42,540.10 99,000.00 42,540.00 
  
  

99,000.00 

หมวดภาษีจดัสรร 
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 405,969.83 546,324.32 569,087.17 546,320.00 4.17% 569,080.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,896,325.22 9,914,874.66 9,931,441.13 9,914,870.00 0.17% 9,931,440.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 3,332,330.32 3,294,281.11 3,410,277.52 3,294,280.00 3.52% 3,410,270.00 

 

  
  

รายรับจริง ประมาณการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ยอดต่าง (%) ปี 2564 

 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 135,632.50 686,325.81 115,717.10 686,320.00 -83.14% 115,710.00 
     ภาษีสรรพสามิต 4,088,720.42 6,007,335.42 7,164,081.20 6,007,330.00 19.26% 7,164,080.00 
     ภาษีสุรา 1,696,647.32 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 
     อากรประมง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 63,386.15 52,809.97 58,161.60 52,800.00 10.15% 58,160.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 52,869.41 51,314.54 63,129.93 51,310.00 23.02% 63,120.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

0.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00% 0.00 

     ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ าบาดาล 2,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 
     ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00% 10,480.00 

รวมหมวดภาษีจดัสรร 18,673,921.17 20,553,265.83 21,322,295.65 20,553,230.00   21,322,340.00 
หมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 
     เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

21,344,591.00 21,656,617.00 23,943,763.00 26,231,960.00 -2.42% 25,598,200.00 

รวมหมวดเงินอดุหนนุทั่วไป 21,344,591.00 21,656,617.00 23,943,763.00 26,231,960.00  25,598,200.00 
รวมทุกหมวด 40,392,220.43 42,666,758.98 45,837,285.88 47,101,630.00   47,270,040.00 
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำสำมสิบ
อ.เขำฉกรรจ์  จ.สระแกว้

ประมาณการรายรับรวมทัง้สิน้ 47,270,040   บาท  แยก
เปน็รายไดจ้ดัเก็บเอง

หมวดภาษีอากร 22,630 บาท
ภำษปี้ำย 5,640 บำท
ภำษทีีดิ่นและส่ิงปลูกสร้ำง 16,990 บำท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,090 บาท
ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบัใบอนุญำตกำรขำยสุรำ 2,100 บำท
ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบักำรควบคุมอำคำร 700 บำท
ค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบัทะเบียนพำณิชย์ 410 บำท
ค่ำใบอนุญำตประกอบกำรค้ำส ำหรับกจิกำรทีเ่ป็นอนัตรำยต่อ
สุขภำพ

1,600 บำท

ค่ำใบอนุญำตเกีย่วกบักำรควบคุมอำคำร 280 บำท
หมวดรายไดจ้ากทรัพยส์นิ 222,780 บาท

ดอกเบีย้ 222,780 บำท
หมวดรายไดเ้บด็เตลด็ 99,000 บาท

ค่ำขำยแบบแปลน 96,000 บำท
รำยได้เบ็ดเตล็ดอืน่ๆ 3,000 บำท

รายไดท้ีร่ัฐบาลเก็บแลว้จดัสรรใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน
หมวดภาษีจดัสรร 21,322,340 บาท

ภำษแีละค่ำธรรมเนียมรถยนต์ 569,080 บำท
ภำษมีลูค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. ก ำหนดแผนฯ 9,931,440 บำท
ภำษมีลูค่ำเพิม่ตำม พ.ร.บ. จัดสรรรำยได้ฯ 3,410,270 บำท
ภำษธุีรกจิเฉพำะ 115,710 บำท
ภำษสีรรพสำมติ 7,164,080 บำท

25,598,200 บาท

ค่ำภำคหลวงแร่ 58,160 บำท
ค่ำภำคหลวงปิโตรเลียม 63,120 บำท

เงินอดุหนุนทัว่ไป ส ำหรับด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำทีแ่ละ
ภำรกจิถ่ำยโอนเลือกท ำ

25,598,200 บำท

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจา่ยทัว่ไป
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2564

ภำษจีัดสรรอืน่ๆ 10,480 บำท
รายไดท้ีร่ัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป



๘ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    47,270,040  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน

ทั่วไป  แยกเป็น 
 

แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)     รวม   10,173,400  บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)    รวม     7,253,400  บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)(รหสั 521000)  รวม   3,089,520  บาท 
   ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก(รหัส 210100) ตั้งไว ้   514,080 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นรายเดือน เดือนละ  20,400  บาท  จ านวน  12  เดือน  
เป็นเงิน  244,800  บาท  และจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  (จ านวน  2  คน)  เป็นราย
เดือน  เดือนละ  11,220  บาท  (11,220 x 2)  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท   

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  16  กันยายน  
2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก(รหัส210200)   
         ตั้งไว้  42,120 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เป็นรายเดือน  เดือนละ  1,750  บาท  
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท  และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสามสิบ (จ านวน  2  คน)  เป็นรายเดือน  เดือนละ 880  บาท  จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน  21,120  บาท   

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  16  กันยายน  
2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหสั 210300)      
         ตั้งไว้  42,120  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เป็นรายเดือน  เดือนละ  1,750  บาท  จ านวน  
12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท  และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ (จ านวน  2  
คน)  เป็นรายเดือน  เดือนละ 880  บาท  จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน  21,120  บาท   

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  16  กันยายน  
2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  (รหัส 210400)   
         ตั้งไว้ 86,400  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวน  12  เดือน  ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เดือนละ  7,200  
บาท  เป็นเงิน  86,400 บาท  

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน



๙ 

ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  16  กันยายน  
2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ (รหสั 210600)   
ตั้งไว้      2,404,800  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเขาสามสิบ  จ านวน  12  
เดือน และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ดังนี ้
   -  ประธานสภาฯ  เดือนละ  11,220  บาท    เป็นเงิน   134,640  บาท 
   -  รองประธานสภาฯ เดือนละ 9,180 บาท  เป็นเงิน   110,160  บาท 
   -  สมาชิกสภาฯ จ านวน 24 อัตราๆ ละ 7,200 บาท/เดือน เป็นเงิน 2,073,600  บาท 
   -  เลขานุการสภาฯ  เดือนละ  7,200  บาท    เป็นเงิน     86,400  บาท 

 - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  16  กันยายน  
2554  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสั 522000)     รวม  4,163,880 บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)   ตั้งไว้ 2,565,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน (เลื่อนขั้น) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  7  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้ 
แยกรายละเอียด ดังนี ้
   1.  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เป็นเงิน 736,120  บาท 

2.  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป)  เป็นเงิน  438,000  บาท 
3.  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    เป็นเงิน  323,040  บาท 
4.  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน    เป็นเงิน  218,400  บาท 
5.  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล       เป็นเงิน  233,760  บาท 
6.  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ       เป็นเงิน  307,620  บาท 
7.  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  เป็นเงิน  307,620  บาท 
 

 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558  
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน
อื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561  
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  



๑๐ 

-  เ ป็ น ไ ปต าม ปร ะก าศ องค์ ก า ร บริ ห า รส่ วน ต า บล เ ข าส าม สิ บ   เ รื่ อ ง  แผ นอั ต ร าก า ลั ง   3   ปี  ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
  

ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  (รหัส 220700)     ตั้งไว้ 24,000   บาท                                                   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   

-  เ ป็ น ไ ปต าม ปร ะก าศ องค์ ก า ร บริ ห า รส่ วน ต า บล เ ข าส าม สิ บ   เ รื่ อ ง  แผ นอั ต ร าก า ลั ง   3   ปี  ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหสั  220300)    ตั้งไว้  126,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง)   

- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เ งิน เดือนและเ งินประจ าต าแหน่ ง  พ.ศ .  2538  และที่ แก้ ไขถึ ง  (ฉบับที่  3 )  

 พ.ศ.2544 
-  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ าย เ งินเดือน เ งินปี  บ า เหน็ จ  บ านาญและเ งินอื่น ในลักษณะเดียวกัน  

พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร

บุคคลท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
-  เ ป็ น ไ ปต าม ปร ะก าศ องค์ ก า ร บริ ห า รส่ วน ต า บล เ ข าส าม สิ บ   เ รื่ อ ง  แผ นอั ต ร าก า ลั ง   3   ปี  ป ระ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 220600)      ตั้งไว้   1,220,880  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน  8  อัตรา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  แยกรายละเอียด ดังนี ้

1.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   เป็นเงิน  239,040  บาท 
2.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร     เป็นเงิน  187,200  บาท 
3.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    เป็นเงิน  163,200  บาท 
4.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      เป็นเงิน  125,880  บาท 
5.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     เป็นเงิน  136,200  บาท 
6.  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์     เป็นเงิน  153,360  บาท 
7.  ต าแหน่ง ภารโรง     เป็นเงิน  108,000  บาท 
8.  ต าแหน่ง คนงาน      เป็นเงิน  108,000  บาท 

-  เ ป็ น ไ ปต าม ปร ะก าศ องค์ ก า ร บริ ห า รส่ วน ต า บล เ ข าส าม สิ บ   เ รื่ อ ง  แผ นอั ต ร าก า ลั ง   3   ปี  ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

   ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 220700)     ตั้งไว้  120,000   บาท                                                   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   

-  เ ป็ น ไ ปต าม ปร ะก าศ องค์ ก า ร บริ ห า รส่ วน ต า บ ล เ ข าส าม สิ บ   เ รื่ อ ง  แผ นอั ต ร าก า ลั ง   3   ปี  ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

   ประเภทเงินอ่ืน ๆ (รหัส 221100)   ตั้งไว้  84,000     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ให้แก่พนักงานส่วนต าบล   

-  เ ป็ น ไ ปต าม ปร ะก าศ องค์ ก า ร บริ ห า รส่ วน ต า บล เ ข าส าม สิ บ   เ รื่ อ ง  แผ นอั ต ร าก า ลั ง   3   ปี  ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 



๑๑ 

 งบด าเนินการ (รหสั 530000)    
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม 500,000  บาท 
  ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส  310100)    
         ตั้งไว้    450,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน เงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ที่ผ่านหลักเกณฑ์มิติของการประเมิน และปัจจัยที่ใช้วัด
ความส าเร็จ และตัวช้ีวัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ รวมถึง เงินสมนาคุณ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการหรืองานอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลือกตั้ง เช่น ค่าตอบแทนประธานกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกตั้ง  ค่าตอบแทนผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทน
นายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต ค่าตอบแทนนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น ค่าตอบแทนอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาท า
การ ส าหนับพนักงาน ลูกจ้าง ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้      
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสั 310500)   ตั้งไว้  50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และคณะผู้บริหารฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   
 

  ค่าใช้สอย  (รหัส  532000)   รวม  1,342,000   บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 320100)    ตั้งไว้  250,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
   -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการฝึกอบรม 
   -  ค่าถ่ายเอกสาร  ถ่ายพิมพ์เขียว  ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
บริหาร 
   -  ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
   -  ค่าโฆษณาและเผยแพร ่
   -  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  เช่น  ค่าจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม/ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างท าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ค่าจ้างท าวาระสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

   ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ  (รหัส 320200)  รวม  150,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
   -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือศึกษาดูงานและเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว  
   -  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น  เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่น รวมถึง
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน    

-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานต่าง  ๆ  ซึ่งเป็นวัน
ส าคัญของทางราชการ  เช่น โครงการปล่อยปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันปิยะมหาราช  เป็นต้น    

 
 
 



๑๒ 

-  ค่าใช้จ่ายโครงการรับเสด็จฯพระบรมวงศานุวงศ์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ ที่เสด็จพระราชด าเนิน ณ ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอเขา
ฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าประดับตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสมพระ
เกียรติ  

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

   ประ เภทรายจ่ าย เกี่ ย ว เนื่ อ งกับการ ปฏิบั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ าลั กษณะรายจ่ ายหมว ดอื่ นๆ  
(รหัส  320300)    
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้  150,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบัเป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บรหิารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้   

-  ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง             ตั้งไว้  400,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหาร  และสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ
กรณีอื่น ๆ) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    

-  โครงการ ซุมผูเ้ฒ่าเว่าความหลัง    ตั้งไว้  100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ซมุผู้เฒ่าเว่าความหลัง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

-  โครงการ อบต.สญัจร     ตั้งไว้ 10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สญัจร บูรณาการร่วมส่วนราชการอ าเภอเขาฉกรรจ์ และจังหวัดสระแก้ว (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

   -  โครงการจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ   ตั้งไว้ 12,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   

-  โครงการฝึกอบรมการท าไข่เค็มสมุนไพร   ตั้งไว้      15,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมการท าไข่เค็มสมุนไพร(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   

 

-  โครงการเยาวชนรักษส์ิ่งแวดล้อม     ตั้งไว้     40,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

-  โครงการส่งเสริมการแก้ไขปญัหายาเสพติด   ตั้งไว้    100,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   
 

-  โครงการอบรมส่งเสริมการจักรสานผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาต ิ  
ตั้งไว้   15,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเยาวชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัส  320400)      ตั้งไว้  100,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
 

ค่าวัสดุ  (รหสั  533000)  รวม 490,000  บาท 
   ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหสั  330100)    ตั้งไว้    100,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพื่อใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  สมุดบัญชี ฯลฯ  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     



๑๓ 

   ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัส  330700)    ตั้งไว้  100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน  เช่น แบตเตอรี่,  ยางนอก,  ยางใน,  ล้อแม็กซ์  ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
 

   ประเภทวัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รหัส 330800)  ตั้งไว้  200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก น้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ น้ ามันก๊าด ฯลฯ  ส าหรับยานพาหนะ
และเครื่องยนต์ชนิดต่าง  ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เช่น  รถยนต์ส่วนกลาง  เครื่องตัดหญ้า  เครื่องพ่นหมอกควัน 
เครื่องพ่นละอองฝอย และสนับสนุนเช้ือเพลิงเครื่องจักรกลที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่มาด าเนินการในพ้ืนที่
ต าบลเขาสามสิบ  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลเขาสามสิบ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 
2567)ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
  

   ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสั 331400)   ตั้งไว้  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม เมาส์  ฯลฯ  ท่ีเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
   ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัส 331600)   ตั้งไว้  40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

  ค่าสาธารณูปโภค (รหสั  534000) รวม 340,000  บาท 
   ประเภทค่าไฟฟ้า (รหสั 340100)    ตั้งไว้    250,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  อาคารสถานที่ท่ีอยู่ในความดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
   ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (รหัส 340200)   ตั้งไว้      20,000 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาลส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

   ประเภทค่าโทรศัพท์ (รหสั 340300)   ตั้งไว ้ 50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ ทางไกล ภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความรวมถึง ค่าใช้จ่าย
ในการให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่ าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่า
บ ารุงรักษาสาย ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
   ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัส 340500)   ตั้งไว้  20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตต าบล  ด าเนินการจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นท่ี Website และค่า
การสื่อสารอื่น ๆ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้     
 

งบลงทุน       
ประเภทครุภณัฑส์ านักงาน (รหสั 410100)     

  -  ไมโครโฟน      ตั้งไว้   30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อไมโครโฟน  จ านวน  1  ชุด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบรายจ่ายอื่น (รหสั 550000)   รวม 30,000 บาm 
  -  ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ     
         ตั้งไว้  30,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
 

 งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)   รวม   188,800 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)  ตั้งไว้   188,000 บาท 

- อุดหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอเขาฉกรรจ ์  ตั้งไว้  188,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเขาฉกรรจ์/ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาฉกรรจ์ ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี ้
   1. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอ าเภอเขาฉกรรจ์ ปี 2564 กิจกรรมดังน้ี 
    -  กิจกรรมที่ 1  การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด  



๑๔ 

เป็นเงิน 20,000  บาท 
-  กิจกรรมที่ 2  เร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด 
       เป็นเงิน 20,000  บาท 

    -  กิจกรรมที่ 3  การสกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 
          เป็นเงิน  78,000 บาท 

-  กิจกรรมที่  4  การแข่งขันกฬีาอ าเภอเขาฉกรรจ์  ต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความปองดอง
สมานฉันท์    เป็นเงิน  50,000 บาท 

 

-  กิจกรรมที่  5  การแข่งชันกีฬานักเรียนต้านภัยยาเสพติด เขาฉกรรจ์เกมส์  
     เป็นเงิน  20,000 บาท 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 
แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 

งานบริหารงานคลัง (00113)    รวม 3,468,500 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)   รวม     1,999,500 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)(รหัส 522000)   รวม   1,999,500 บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 200100) ตั้งไว้  1,400,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน (เลื่อนขั้น) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  แยกรายละเอียดดังนี ้

1.  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   
2.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
3.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เปน็เงิน    
4.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ เป็นเงิน    

- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  (รหัส 220700)     ตั้งไว้ 72,000   บาท                                                   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   

- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหสั 220300) ตั้งไว้   42,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง)  

- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 220600) ตั้งไว้  424,920   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง  จ านวน  3  อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แยกรายละเอียดดังนี้ 
   1.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี   
   2.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
   3.  ต าแหน่งคนงานท่ัวไป    

- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    



๑๕ 

ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 220700)   ตั้งไว้   60,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 

- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบด าเนินการ (รหสั 530000)       
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม 250,000 บาท 
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส  310100)  
        ตั้งไว้    250,000 บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน เงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ที่ผ่านหลักเกณฑ์มิติของการประเมิน และปัจจัยที่ใช้วั ด
ความส าเร็จ และตัวช้ีวัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ รวมถึง เงินสมนาคุณ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการหรืองานอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ  

- เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้      
 

  ค่าใช้สอย (รหัส 532000)    รวม    200,000  บาท 
   ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (รหัส 320100)   
         ตั้งไว้   100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
   -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการฝึกอบรม 
   -  ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
   -  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  เช่น  ค่าจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม/ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างท าวาระสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหสั  320300)  
           
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งไว้ 50,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบัเป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัส  320400)     ตั้งไว ้ 50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภณัฑ ์ เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เพือ่ให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

ค่าวัสดุ  (รหสั  533000)    รวม 165,000  บาท 
   ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหสั  330100)   ตั้งไว้ 50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพ่ือใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  สมดุบัญชี ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

   ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 330300) ตั้งไว้   25,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุหรือจ้างท าสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจานรอง 
กระติกน้ า หม้อหุงข้าว ถ้วยกาแฟ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชนส าหรับบริการประชาชนและผูม้าตดิต่อราชการ ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัส  330700)  ตั้งไว้  40,000  บาท 



๑๖ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะของหน่วยงาน  เช่น แบตเตอรี่,  ยางนอก,  ยางใน,  ล้อแม็กซ์  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสั 331400) ตั้งไว ้ 50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดสิก์  โปรแกรม เมาส์  ฯลฯ  ท่ีเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

 งบลงทุน       
ประเภทครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง    

  -  รถบรรทุก(ดีเซล)     ตั้งไว้   854,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จ านวน  1  คัน โดยมีคุณลักษณะดังนี ้

1)  ขนาด  1  ตัน   
2) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400  ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ ากว่า  110  กิโลวตัต์   
3)  ขับเคลื่อน  2  ล้อ 
4)  เป็นกระบะส าเร็จรูป 
5)  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิล้แค็บ 4 ประตู 
6)  ราคารวมภาษสีรรพาสามติ 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ ปี พ.ศ. 2562 )  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัส 00120) 

 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(รหัส 00123)รวม     60,000  บาท 
 งบบุคลากร(รหัส 520000)   รวม -   บาท  
 งบด าเนินการ (รหัส 53000)  รวม     60,000  บาท 
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม -   บาท 
  ค่าใช้สอย (รหัส 532000)     รวม 60,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  320300)   
   - โครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
          ตั้งไว้    20,000   บาท 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้       
   - โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ในช่วงเทศกาลส าคัญ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 
          ตั้งไว้    10,000   บาท 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ในช่วงเทศกาลส าคัญ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   -  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและควบคุมไฟป่า  
          ตั้งไว้    30,000   บาท 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและควบคุมไฟป่า(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 - 2567)    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

 
 
 



๑๗ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานการศึกษา (รหสั 00210) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัส 00211)  รวม   2,138,060 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)     รวม 1,672,860 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสั 522000)     รวม     1,672,860 บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)   ตั้งไว้    1,119,660 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน (เลื่อนขั้น) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  3  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
แยกรายละเอียด ดังน้ี 
   1.  ต าแหน่ง  นักบริหารงานการศกึษา    
   2.  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา     
   3.  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ     
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  

  - เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหสั  220300)   ตั้งไว ้ 42,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) 

- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิระเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538  และที่แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2544 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 

พ.ศ. 2535 



๑๘ 

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารบุคคลท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  

- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและ
วิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 

- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทค่าจ้างลูกจา้งประจ า (รหสั 220400) ตั้งไว ้ 271,200  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สันทนาการ พร้อมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน  1  อัตรา   

- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 220600)      ตั้งไว้   1,220,880  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ต าแหน่ง คนงาน  จ านวน  2  อัตรา  พร้อมเงิน
ปรับปรุงเงินเดือน   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แยกรายละเอียด ดังนี ้

- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 220700)     ตั้งไว้  24,000   บาท                                                   
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ   

- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบด าเนินการ (รหสั 53000)     รวม 332,600 บาท 
ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม 117,600 บาท 
ป ร ะ เ ภ ท ค่ า ต อ บ แ ท น ผู้ ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร อั น เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 

 (รหัส  310100)         ตั้งไว้    100,000  บาท  
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน เงินรางวัลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ท่ีผ่านหลักเกณฑ์มิติของการประเมิน และปัจจัยที่
ใช้วัดความส าเร็จ และตัวช้ีวัดการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ รวมถึง เงินสมนาคุณ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการหรืองานอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 2) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 3) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้ าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 
 4) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าป ี



๑๙ 

 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสั 310500)     ตั้งไว้  17,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และคณะผู้บริหารฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ ตั้งจ่ายจากเงิน

รายได้  เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2554 
 2 )  ร ะ เ บ ีย บ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ล ัง  ว ่า ด ้ว ย ก า ร เ บ ิก จ ่า ย เ ง ิน ส ว ัส ด ิก า ร เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร ศ ึก ษ า บ ุต ร  
พ.ศ. 2560 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541    
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2549   
 

  ค่าใช้สอย (รหัส 532000)    รวม   165,000       บาท 
   ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร (รหัส 320100)   ตั้งไว้  60,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 

-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

-  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  เช่น  ค่าจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม/ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างท าวาระสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  

1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง  ฉบับท่ี 6  พ.ศ. 2552  

2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

3) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค  
 

ประเภทรายจา่ยเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (รหสั 320200)  รวม  10,000 บาท 
   -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี     ตั้งไว้   10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานต่าง  ๆ  ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ  เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันปิยะ
มหาราช  เป็นต้น  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหสั  320300)  
      

-  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งไว้   25,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมและสัมมนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ(ค่ายคุณธรรม จริยธรรม)    
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งไว้ 50,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบัเป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บรหิารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้
 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัส  320400)   ตั้งไว้  20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภณัฑ ์ เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เพือ่ให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ค่าวัสดุ (รหสั 533000)     รวม 50,000 บาท 



๒๐ 

   ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหสั  330100)   ตั้งไว้ 30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพ่ือใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  สมดุบัญชี ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

   ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสั 331400)  ตั้งไว ้ 20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดสิก์  โปรแกรม เมาส์  ฯลฯ  ท่ีเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

งบลงทุน       
 ประเภทครุภณัฑส์ านักงาน (รหสั 410100)     

  -   เก้าอี้ส านักงาน     ตั้งไว้   5,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเก้าอี้  จ านวน  2  ตัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

-  เครื่องปริ้นเตอร ์      ตั้งไว้   2,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)   รวม   125,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)  ตั้งไว้   125,000 บาท 

- อุดหนนุท่ีท าการปกครองอ าเภอเขาฉกรรจ ์ ตั้งไว้  125,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาฉกรรจ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ต้ังจ่ายจากเงนิ
อุดหนุนทั่วไป ดังนี ้
 

   1. โครงการการจดังานเฉลมิพระเกียติวันเฉลมิพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564         เป็นเงิน   75,000  บาท 
    1.1  โครงการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 13  ตุลาคม  2563      เป็นเงิน  5,000  บาท 
    1.2 โครงการวันปิยมหาราช ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่  23  ตุลาคม  2563 
          เป็นเงิน  5,000  บาท 
    1.3  โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันท่ี  5  ธันวาคม  2563 
          เป็นเงิน  5,000  บาท 
    1.4  โครงการวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วัน
ข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันที่  31  มีนาคม  2564   เป็นเงิน  5,000  บาท 
    1.5  โครงการวันพระบาทสมเด็กพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมวงศ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในวันที่  6  เมษายน  2564    เป็นเงิน  5,000  บาท 
    1.6  โครงการวันฉัตรมงคล  ในวันท่ี  4  พฤษภาคม  2564 
          เป็นเงิน  5,000  บาท 
    1.7  โครงการจัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  มิถุนายน 2564  เป็นเงิน  15,000  บาท 
    1.8  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ในวันท่ี  28  กรกฎาคม  2564 
          เป็นเงิน  15,000  บาท 
    1.9  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ในวันท่ี  12  สิงหาคม  2564      เป็นเงิน  15,000  บาท 
 

   2.  โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจ าปี พ.ศ. 2564
          เป็นเงิน  50,000  บาท 
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานการศึกษา (รหสั 00210) 
 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัส 00212) รวม  7,077,656 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)   รวม  1,440,840 บาท 

เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสั 522000)    รวม     1,440,840 บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)   ตั้งไว้    1,094,280   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน (เลื่อนขั้น) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4  อัตรา  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  แยกรายละเอียด ดังนี ้
   1.  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.2      จ านวน 1 อัตรา   
   2.  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1  จ านวน 3 อัตรา   
 

   ประเภทเงินวิทยฐานะ    ตั้งไว้    42,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะ ต าแหน่ง ครู ค.ศ. 2 จ านวน  1  อัตรา  จากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหัส 220700)  ตั้งไว้     256,560 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง  
จ านวน  2  อัตรา  จากเงินรายได้   
 

   ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 220800)   ตั้งไว้       48,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ  จ านวน  2  อัตรา  ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
(ทักษะ)  จากเงินเงินรายได้   
 

 งบด าเนินการ (รหสั 53000)      
ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม 181,400  บาท 

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส  310100)  
         ตั้งไว้    100,000  บาท  

 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน เงินรางวัลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ท่ีผ่านหลักเกณฑ์มิติของการประเมิน และปัจจัยที่
ใช้วัดความส าเร็จ และตัวช้ีวัดการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ รวมถึง เงินสมนาคุณ
คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้ าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการหรืองานอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ  
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 2) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การ
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
 3) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท., และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 



๒๒ 

 4) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 
2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าป ี

 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร (รหสั 310500)   ตั้งไว้  81,400  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และคณะผู้บริหารฯ ท่ีมสีิทธิเบิกได้ตามระเบยีบฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้   
 

  ค่าใช้สอย (รหัส 532000)      
   ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร (รหัส 320100)   ตั้งไว้  40,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ ของพนักงาน อบต. หรือเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ใน
การเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการฝึกอบรม ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหสั  320300)  
  

-  ค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา คา่จัดการเรียนการสอน(รายหัว) ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลเขาสามสิบ     ตั้งไว้  153,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสื่อการเรียนการสอน วสัดุการศึกษาและเครือ่งเล่นพัฒนาการเด็ก ส าหรับเดก็เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ โดยจัดสรรให้ อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ดังนี้ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ จ านวน 35 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก จ านวน 25 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก จ านวน 30 คน  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
       

      - ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา คา่ใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขาสามสิบ     ตั้งไว้  101,700 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี)  ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ ดังนี ้
   ค่าหนังสือเรยีน อัตราคนละ 200 บาทต่อปี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ  จ านวน 35 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก  จ านวน 25 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก  จ านวน 30 คน  
   ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราละ 200 บาทต่อป ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ  จ านวน 35 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก  จ านวน 25 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก  จ านวน 30 คน  
   ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราละ 300 บาทต่อป ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ  จ านวน 35 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก  จ านวน 25 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก  จ านวน 30 คน  
   ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาทต่อป ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ  จ านวน 35 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก  จ านวน 25 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก  จ านวน 30 คน  
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

   -  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
         ตั้งไว้  441,000  บาท  



๒๓ 

 เพื่อจา่ยเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขาสามสบิ  โดยจัดสรรให้อัตรามื้อละ 20 
บาท/คน  จ านวน  245  วัน ดังนี ้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ จ านวน 35 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก จ านวน 25 คน  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก จ านวน 30 คน  
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัส  320400) ตั้งไว ้ 10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภณัฑ ์ เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เพือ่ให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ค่าวัสดุ (รหสั 533000)     รวม 1,547,150  บาท 
   ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหสั  330100)   ตั้งไว้  30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพ่ือใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  สมดุบัญชี ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

   ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (รหสั  330400)   ตั้งไว ้ 1,437,150 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  จ านวน  
3  ศูนย์  และส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด (สพฐ.)  จ านวน  3  โรงเรียน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แยกดังนี้ 
    - ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสิบ  จ านวน 35 คน  คน
ละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน   

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก จ านวน 25 คน คนละ 
7.37  บาท  จ านวน  260  วัน   

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก จ านวน 30 คน คน
ละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน 

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จ านวน 280  คน 
คนละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน   

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จ านวน 110  คน 
คนละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน   

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพวงนิมิต จ านวน 270  คน คน
ละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน   

 

ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสั 331400) ตั้งไว ้ 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดสิก์  โปรแกรม เมาส์  ฯลฯ  ท่ีเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

ประเภทค่าวัสดุการศึกษา (รหสั 331500)  ตั้งไว ้ 60,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษาสื่อการเรยีนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารสว่นต าบลเขาสามสิบ ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได ้
  

งบลงทุน       
ประเภทครุภณัฑส์ านักงาน (รหสั 410100)     

  -  โต๊ะท างาน      ตั้งไว้   30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน  6  ตัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

งบลงทุน        รวม   1,463,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (รหัส 542000)   รวม   1,433,000 บาท 
  ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (รหสั 420900) 
   1.  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสิบ     
         ตั้งไว้  455,000  บาท 



๒๔ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสิบ  ตามแบบที่ อบต.เขาสามสิบก าหนด (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 
2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

2.  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก     
       ตั้งไว้  498,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก  ตามแบบที่ อบต.เขาสามสิบก าหนด (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 256 3 – 
2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

3.  โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก     
      ตั้งไว้  480,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก  ตามแบบที่ อบต.เขาสามสิบก าหนด (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 
2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)   รวม 2,980,000 บาท 
   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)  รวม    2,980,000  บาท 
    -  อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ตั้งไว้  1,160,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสบิสามตั้งแต่เดก็ปฐมวัย เด็กอนุบาล  และเด็ก 
ป.1 – ป.6 จ านวน 280 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสามสบิ  ตั้งไว้    400,000 บาท 
เพื่อจา่ยเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาสามสิบตั้งแต่เด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.
1 – ป.6 จ านวน 110 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

-  อุดหนุนโรงเรียนวดัพวงนิมิต   ตั้งไว้  1,200,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวดัพวงนิมิตตั้งแตเ่ด็กปฐมวัย เด็กอนุบาล  และเด็ก ป.1 – 
ป.6  จ านวน  270  คน  คนละ  20  บาท  จ านวน  200  วัน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567)  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 
 

    -  อุดหนุนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าอ้อม 
         ตั้งไว้   50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าอ้อม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป  ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
    1)  โครงการ อบรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
         เป็นเงิน     50,000   บาท 

 

-  อุดหนุนโรงเรียนวดัพวงนิมิต  ตั้งไว้       160,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนวัดพวงนิมิต (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตัง้จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตาม
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

1) โครงการฝึกอบรมคา่ยคณุธรรม-จริยธรรมต้านยาเสพต ิ
     เป็นเงิน  80,000 บาท 

2)  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนต้านยาเสพติดต าบลเขาสามสิบ   
      เป็นเงิน  80,000    บาท 

 

-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสามสบิ  ตั้งไว้    50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านเขาสามสิบ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน าความรู้ต่อต้านยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนบ้าน 
เขาสามสิบ         เป็นเงิน   50,000 บาท 

 -  อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ตั้งไว้    80,000  บาท 



๒๕ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านเขาสามสิบ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 - 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม  
     เป็นเงิน  80,000 บาท 

 
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานสาธารณสุข (รหัส 00220) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 งบด าเนินการ     รวม   120,0000 บาท 

ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม 120,000 บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัตริาชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส  310100)   

       ตั้งไว้    120,000  บาท  
   เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  2  

อัตรา  
   เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานสาธารณสุข (รหัส 00220) 
 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน(00223)  
 งบด าเนินการ     รวม   282,000 บาท 
  ค่าใช้สอย  (รหัส  532000)  รวม   182,000   บาท 

ป ร ะ เ ภ ท ร า ย จ่ า ย เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษ ณ ะ ร า ย จ่ า ย ห ม ว ด อื่ น ๆ  
(รหัส320300)    

   -  ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสนุัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตั้งไว้  110,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย ์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 
 

- ค่าใช้จ่ายส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบยีนสตัว ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมาร ี
        ตั้งไว้  22,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัครราชกุมารี  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 



๒๖ 

-  ค่าใช้จ่ายตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคตดิต่อในพ้ืนท่ีต าบล
เขาสามสิบ        ตั้งไว้  30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนท่ีต าบลเขาสามสิบ  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

   -  ค่าใช้จ่ายตามโครงการผู้ก่อการดี   ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ผู้ก่อการดี (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

  ค่าวัสดุ (รหสั 533000)     รวม   100,000 บาท 
   ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (330900)  ตั้งไว้  100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  รายการดังนี ้

- ค่าจัดซื้อน้ ายาตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย 
- ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีก าจดัยุงลาย ทรายอะเบทก าจดัลูกน้ ายุงลาย 
- ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมตีรวจสารเสพตดิหรือแถบตรวจสารเสพติด 
- ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ยาฉีดท าหมันสุนัขและแมว 
- ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด สารบอแรกซ์ สารกนัรา สารเร่งเนื้อแดง ฟอร์มาลิน 

สารฟอกขาว สารก่อมะเร็ง 
 

 งบเงินอุดหนุน     รวม  260,000  บาท 
   ประเภทเงินอุดหนุนกิจการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ (รหัส 610400)  
       รวม   260,000   บาท 
   - เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
       ตั้งไว้  260,000 บาท 
เพื่ อจ่ าย เป็น เ งินอุดหนุนส าหรับการด า เนินงานตามแนวทา งโครงการพระราชด าริ ด้ านสาธารณสุข ใน เขตต าบล 
เขาสามสิบ  จ านวน  13  หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ 20,000  บาท  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 
   

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241)  รวม  2.418,860 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)    รวม  1,358,160 บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสั 522000)     รวม   1,358,160 บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)      ตั้งไว้     991,920  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน (เลื่อนขั้น) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  3  อัตรา แยกรายละเอียด ดังนี้ 
   1.  ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง     
   2.  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา     
   3.  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา     
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ. 2535  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560  



๒๗ 

  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 
  - เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
เงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22  มิถุนายน 2561 
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันท่ี 15 
ธันวาคม 2558  เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4)  
  - เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2561  ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  

 

- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เรื่อง แผนอัตราก าลัง  3  ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหสั  220300)    ตั้งไว้   42,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง)  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
-  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ เ งิน เดือนและเ งินประจ าต าแหน่ ง  พ.ศ .  2538  และที่ แก้ ไขถึ ง  (ฉบับที่  3 )  

พ.ศ.2544 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนข้าราชการและ

ลูกจ้างประจ าส่วนราชการ (ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2553 ประกาศลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2553  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหาร

บุคคลท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2)  
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 

และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559 
-  เ ป็ น ไ ปต าม ปร ะก าศ องค์ ก า ร บริ ห า รส่ วน ต า บล เ ข าส าม สิ บ   เ รื่ อ ง  แผ นอั ต ร าก า ลั ง   3   ปี  ป ระ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 220600)   ตั้งไว้    276,240 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน  2  อัตรา ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้  แยกรายละเอียด ดังน้ี 
   1.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา     
   2.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีธุรการ    

-  เ ป็ น ไ ปต าม ปร ะก าศ องค์ ก า ร บริ ห า รส่ วน ต า บล เ ข าส าม สิ บ   เ รื่ อ ง  แผ นอั ต ร าก า ลั ง   3   ปี  ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   
   ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(รหัส 220700) ตั้งไว้    48,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิไดร้ับ 

-  เ ป็ น ไ ปต าม ปร ะก าศ องค์ ก า ร บริ ห า รส่ วน ต า บล เ ข าส าม สิ บ   เ รื่ อ ง  แผ นอั ต ร าก า ลั ง   3   ปี  ป ระ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 



๒๘ 

 งบด าเนินการ (รหสั 530000)    
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม 200,000 บาท 
   ประ เภทค่ าตอบแทนผู้ ปฏิ บั ติ ร าชการอัน เป็ นประ โยชน์ แก่องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  
(รหัส  310100)          ตั้งไว้    200,000  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน เงินรางวัลประโยชน์ตอบแทนอื่น
เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศ ษ แ ก่ พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล  ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จ า แ ล ะ พ นั ก ง า น จ้ า ง   ที่ ผ่ า น ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ มิ ติ  
ของการประเมิน และปัจจัยที่ใช้วัดความส าเร็จ และตัวช้ีวัดการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ รวมถึง เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการหรืองานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ  

- เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้      
 

ค่าใช้สอย (รหัส 532000)     รวม 730,700  บาท 
   ประเภทรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร (รหัส 320100)   ตั้งไว้  200,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
   -  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการฝึกอบรม 
   -  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  เช่น  ค่าจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม/ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  ค่าจ้างเหมาจัดท า
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างท าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ค่าจ้างท าวาระสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน 
ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  320300)  
  

-   ค่ าใ ช้จ่ ายโครงการจ้ าง เหมาออกแบบอาคารส านักงานใหม่องค์การบริหารส่วนต าบล 
เขาสามสิบ ตั้งไว้      450,000       บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมาออกแบบอาคารส านักงานใหม่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 

-  ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า   ตั้ งไว้      20,700       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได 

      

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    ตั้งไว้ 30,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบัเป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไป
ราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได ้  
 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัส  320400)  ตั้งไว ้ 30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภณัฑ ์ เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่องถ่ายเอกสาร  
เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เพือ่ให้สามารถใช้งานไดต้ามปกติ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

ค่าวัสดุ  (รหสั  533000)    รวม 130,000   บาท 
   ประเภทวัสดสุ านักงาน (รหสั  330100)   ตั้งไว้ 40,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพ่ือใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  สมดุบัญชี ฯลฯ  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
   ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 330200) ตั้งไว้   10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมหรืองานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น หลอดไฟ ฟิล์ว สายไฟ สวิทซ์ ฯลฯ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้  
 

ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง (รหสั 330600)  ตั้งไว้   10,000   บาท 



๒๙ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุก่อสรา้งเพื่อใช้ในกิจกรรมหรืองานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ไม้ ส ีหินคลุก ทราย ลูกรัง ปูนซีเมนต ์
อิฐ กระเบื้อง ค้อน จอบ มีด ก๊อกน้ า ท่อน้ าหรืออุปกรณ์ประปา ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัส  330700) ตั้งไว้ 30,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุยานพาหนะของหน่วยงาน  เช่น แบตเตอรี่,  ยางนอก,  ยางใน,  ล้อแม็กซ์  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสั 331400)  ตั้งไว ้ 40,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดสิก์  โปรแกรม เมาส์  ฯลฯ  ท่ีเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
 
งานไฟฟ้าและถนน (รหสั 00242)   รวม 7,177,000 บาท 

งบลงทุน       รวม   7,177,000 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (รหัส 542000)  รวม   6,537,000 บาท 
  ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (รหสั 420900) 
 

   1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  4  เมตร  ยาว  160  เมตร  ซอยบ้านนายอ าคา  
ไชยจ า  หมู่ท่ี  1  บ้านโคกมัน     ตั้งไว้  477,500  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  4  เมตร  ยาว  160  เมตร  ซอยบ้านนายอ าคา  ไชยจ า  หมู่ที่  1  บ้านโคก
มัน  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  640 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน 
ท.1) (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  4  เมตร  ยาว  180  เมตร  ซอยบ้านอบต.จ าปี  
หมู่ที่  13  บ้านจัดสรร      ตั้งไว้  490,700  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  4  เมตร  ยาว  180  เมตร  ซอยบ้านอบต.จ าปี  หมู่ที่  13  บ้าน
จัดสรร  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  720 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1) (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  สายซอย 4  หมู่ที่  
4  บ้านเขาสามสิบ       ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  สายซอย 4  หมู่ที่  4  บ้านเขา
สามสิบ  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1) (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  สายบ้านน้ าอ้อม – 
วัดบ้านน้ าอ้อม  หมู่ที่  10  บ้านน้ าอ้อม    ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  สายบ้านน้ าอ้อม – วัดบ้านน้ าอ้อม  หมู่ที่  10  
บ้านน้ าอ้อม  หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1) (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  6  เมตร  ยาว  130  เมตร  หมู่ที่  7  บ้าน
หนองโกวิทย ์        ตั้งไว้  492,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  6  เมตร  ยาว  130  เมตร  หมู่ที่   7  บ้านหนองโกวิทย์
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  780 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) 
(ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 



๓๐ 

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  6  เมตร  ยาว  130  เมตร  หมู่ที่  3  บ้าน
คลองสิบสาม        ตั้งไว้  492,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  6  เมตร  ยาว  130  เมตร  หมู่ที่   3  บ้านคลองสิบสาม
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  780 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) 
(ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  สายซอย 3 หมู่ที่  
6  บ้านเนินตะแบก      ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  สายซอย 3 หมู่ที่  6  บ้านเนินตะแบก  
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) 
(ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  สายซอย 5  หมู่ที่  
6  บ้านเนินตะแบก      ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  สายซอย 5 หมู่ที่  6  บ้านเนินตะแบก  
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) 
(ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  50  เมตร  สายปรายฉัตร  หมู่ที่  
11  บ้านฝั่งคลอง      ตั้งไว้  179,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  50  เมตร  สายปรายฉัตร  หมู่ที่  11  บ้านฝั่งคลอง
 หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  250 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1) (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  หมู่ที่  5  บ้าน
พวงนิมิต  สายพ่อบุญธรรม      ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  หมู่ที่  5  บ้านพวงนิมิต  สายพ่อบุญธรรม   
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) 
(ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  หมู่ที่  5  บ้าน
พวงนิมิต  สายคลองเจริญสุข      ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  หมู่ที่  5  บ้านพวงนิมิต  สายคลองเจริญสุข  
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) 
(ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  หมู่ที่  8  บ้าน
หนองคุ้ม  สายประดู่       ตั้งไว้  497,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   กว้าง  5  เมตร  ยาว  150  เมตร  หมู่ที่  8  บ้านหนองคุ้ม  สายประดู่
หนา  0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  750 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.50  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) 
(ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

13.  โครงการขุดลอกสระน้ าพร้อมล้อมรั้ว  หมู่ที่  12  บ้านสุขส าราญ   
         ตั้งไว้  450,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระน้ าพร้อมล้อมรั้ว  หมู่ที่  12  บ้านสุขส าราญ (ตามแบบ  อบต.เขาสามสิบก าหนด) (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

14.  โครงการต่อเติมโรงจอดรถน้ า       
         ตั้งไว้  475,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมโรงจอดรถน้ า(ตามแบบ  อบต.เขาสามสิบก าหนด) (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 



๓๑ 

 

 งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)   รวม   640,000 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)  ตั้งไว้   640,000 บาท 

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคสระแก้ว  ตั้งไว้  640,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสระแก้ว ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (รหัส 00250) 

 
งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน (รหัส 00252) รวม 46,000 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)    รวม -  บาท 
 งบด าเนินการ (รหสั 53000)    รวม       46,000 บาท 
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม -  บาท 
  ค่าใช้สอย (รหัส 532000)    รวม   46,000 บาท 

ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหสั  320300)  
        รวม   46,000   บาท 

-  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าเวทีประชาคมต าบล และทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
        ตั้งไว้  20,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจดัท าเวทีประชาคมระดับต าบล เพื่อจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้

-  ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าเวทีประชาหมู่บ้าน     
        ตั้งไว้  26,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการจดัท าเวทีประชาคมหมูบ่้าน  เพื่อส ารวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส 00260) 
 
งานกีฬาและนันทนาการ (รหัส 00262)   รวม 200,000 บาท 
 งบด าเนินการ (รหสั 53000)   รวม 200,000 บาท 
  ค่าใช้สอย (รหัส 532000)    รวม  200,000  บาท 
   ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)
          
   -  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลเขาสามสิบ  
         ตั้งไว้  200,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจดัการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลเขาสามสิบ  ประจ าปี 2564  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

 



๓๒ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส 00260) 
 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น (รหัส 00263)  รวม 225,000 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)   รวม -  บาท 
 งบด าเนินการ (รหสั 53000)   รวม 225,000 บาท 
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม -  บาท 
  ค่าใช้สอย (รหัส 532000)    รวม  225,000  บาท 
   ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 320300)
          
   - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานบายศรสีู่ขวัญข้าวต าบลเขาสามสิบ ตั้งไว้  200,000  
 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานบายศรีสู่ขวัญข้าว    ซึ่งเป็นงานประเพณีวัฒนธรรมประจ าต าบลเขาสามสิบ   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
   

   -ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจดังานประเพณีเข้าพรรษาตั้งไว้   25,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
  

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานการเกษตร (รหัส 00320) 
 
งานส่งเสรมิการเกษตร (รหสั 00321)   รวม 83,000 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)   รวม -  บาท 
 งบด าเนินการ (รหสั 53000)   รวม 83,000 บาท 
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม -  บาท 
  ค่าใช้สอย (รหัส 532000)    รวม    83,000  บาท 
   ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหสั  320300)  
  

1. โครงการฝึกอบรมการปลูกผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษตั้งไว้ 12,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการปลูกผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 
– 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
    

2. โครงการฝึกอบรมการผลติปุ๋ยใช้เองในชุมชน  ตั้งไว้ 15,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยใช้เองในชุมชน  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
 

3. โครงการฝึกอบรมการผลติปุ๋ยชวีภาพจากขยะ  ตั้งไว้ 12,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากขยะ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 



๓๓ 

4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  
         ตั้งไว้ 20,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร(ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

5. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในสระ     
          ตั้งไว้ 12,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาในสระ(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ 
   

4. โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ   
ตั้งไว้  12,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2563 – 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานการเกษตร (รหัส 00320) 
 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (รหัส 003212)  รวม 27,000 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)   รวม - บาท 
 งบด าเนินการ (รหสั 53000)   รวม 27,000 บาท 
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)      
  ค่าใช้สอย (รหัส 532000)      
   ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหสั  320300)  
          

1. โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
ต าบลเขาสามสิบ      ตั้งไว้ 12,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ต าบล
เขาสามสิบ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 2567)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

2. โครงการส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  ตั้งไว้ 15,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 – 
2567)   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 

แผนงานงบกลาง (00410) 
 
งานงบกลาง(รหัส 00411)    รวม  12,233,130 บาท 
 งบกลาง (รหัส 510000)     
  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ตั้งไว้  130,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนของลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ตามกฎหมาย ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ 
 

ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     ตั้งไว้  4,200  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ตามกฎหมาย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 
  ประเภท  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ    ตั้งไว้  8,676,300 บาท 
เพื่อด าเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ   60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เรื่อง บัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ประจ าปีงบประมาณ 2564   ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป  
 

  ประเภท  เบี้ยยังชีพคนพิการ    ตั้งไว้  2,766,250 บาท 
เพื่อด าเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์ิรับ
เงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ประจ าปีงบประมาณ 2564   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

  ประเภท เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์  (รหัส 110900) ตั้งไว้  54,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผูป้่วยเอดส์  จ านวน  9  คน  คนละ 500 บาทต่อเดือน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได ้
 

  ประเภทส ารองจ่าย (รหัส 111000)   ตั้งไว้  249,909 บาท 
เพื่อจ่ายในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร กรณีที่ประสบสาธารณ
ภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ และเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน สะพาน คลอง บล็อก 
ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ประเภทรายจา่ยตามข้อผูกพัน (รหัส 111100)  รวม   132,752   บาท 
- เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกนัสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ    

      ตั้งไว้   132,752    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ลงวันที่  29  กันยายน  2552  เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเทศบาล
ต าบลด าเนินการและบริหารจัดการกองทุนร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย
ค านวณตั้งจ่ายในอัตราเหมาจ่าย 40 บาทต่อประชากรทุกสิทธ์ิ ในพื้นที่  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนท่ีสุด ท่ี มท 
0891.3/ว 2199  ลงวันที่  10  พฤศจิกายน  2552  และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 1514  ลง
วันท่ี  26  กรกฎาคม  2554) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โดยค านวณตั้งจ่ายดังนี้ 
 

  จ านวนประชากรในพ้ืนท่ี ณ สิงหาคม 2563  จ านวน   8,297   คน 
  อัตราเหมาจ่ายบริการสาธารณสุข 40 บาทต่อคน (8,297 x 40)  จ านวน  331,880    บาท 
  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 40 (331,880 x 40 ÷ 100) จ านวน 132,752บาท 
 



๓๕ 

  ประเภทเงินสมบทกองทุนบ าเหนจ็บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  (รหัส 120100)    
        ตั้งไว้  216,719 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 
0808.5/ว 29  ลงวันท่ี  12  กรกฎาคม  2560  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
   
  นายสมัย  อุดง   ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะอภิปราย หรือมีข้อสงสัยในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดการอภิปราย และขอมติในที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 หรือไม่ ขอมติครับ 

ที่ประชุม  มีมตริับรอง   17    เสยีง  
มีสมาชิกท่านใด ไม่รับหลักการแหง่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขอมติครบั 

   มีสมาชิกท่านใดมมีตไิม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่มี- 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่มี- 
 
  นายสมัย  อุดง   ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว ก็ให้ทางสมาชิกสภาฯ คัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งการเสนอว่า
คณะกรรมการแปรญัตติ จ าเป็นจะต้องมีกี่คนก็ให้ท่านสมาชิกสามารถเสนอจ านวนก่อนว่าในการตั้งคณะกรรมการฯในครั้งนี้จ าเป็น
จะต้องมีกี่คน ตามระเบียบระบุไว้ว่าไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน ก็ขอเสนอได้ครับ 
 

นายสามิตร สุทโท  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  หมู่ 2 ขอเสนอคณะกรรมการแปร
ญัตติ จ านวน 3 คน  มีผู้รับรอง  2 คน คือ  1) นายอ านวย สุขสะอาด สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6  2)  นายพนัส ศรีแก้ว   สมาชิกสภา 
อบต.หมู่ที่ 2  เป็นผู้รับรอง 

 

นายสมัย  อุดง    ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  มีจ านวนทั้งสิ้น 3  คน  และขอให้สมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการแปร
ญัตติจ านวน  3  คน  โดยให้เสนอคนท่ี 1 ก่อน แล้วเลือกคนต่อไปทีละคน ขอให้สมาชิกเสนอคนท่ี 1 เลยครับ 

 

         นายตุ๊ บุญมาก สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  หมู่ที่ 6   เสนอ  นายอ านวย สุขสะอาด   
สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  มีผู้รับรอง  2  คน  คือ  1) นางวราภรณ์ ศรีอวน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8   2)  นายนิรัน ลามะให สมาชิก
สภา อบต. หมู่ท่ี 5  เป็นผู้รับรอง   

       

       นายสมัย  อุดง    ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 1 คือ  นายอ านวย สุขสะอาด   สมาชิกหมู่ที่ 6 ต่อไปก็ให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติ
คนท่ี 2 ขอเชิญเสนอครับ 

 

         นางกุลจริา  ก าเหนิด สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  หมู่ที่ 3   เสนอ นายสามิตร สุทโท 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2  มีผู้รบัรอง 2 คน คือ 1) นายชัยมงคล หัสดง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10   2) นายขจร พรมบุตร สมาชกิ
สภา อบต.หมู่ที่ 4 เป็นผู้รับรอง 
 

                     นายสมัย  อุดง    ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าให้
คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 2 คือ  นายสามิตร สุทโท สมาชิกหมู่ที่ 2  ต่อไปก็ให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 
3 ขอเชิญเสนอครับ 
 

           นายอ านวย สุขสะอาด  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   หมู่ที่ 6    เสนอ  นายทองหล่วน 
ไชยจ า สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1  มีผู้รับรอง 2 คน คือ  1) นายนิรัน ลามะให สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5   2) นายสุวิทย์ ขอนรัง  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 เป็นผู้รับรอง 
 

          นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่าง
อื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าให้คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 3 คือ นายทองหล่วน ไชยจ า สมาชิกหมู่ที่ 1  สรุปว่า 

         
 
  



๓๖ 

 คณะกรรมการแปรญัตติ  มีจ านวนท้ังสิ้น  3  รายประกอบไปด้วย ดังนี้ 
1.  นายทองหล่วน  ไชยจ า  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 1 
2.  นายอ านวย สุขสะอาด   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 6 
2.  นายสามิตร สุทโท  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 2  
 

 เมื่อท่ีประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564 แล้ว
ก็ให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาฯ ได้แต่งตั้งไว้ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2564 ทั้งนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ขอก าหนดการยื่นค าขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  14 
สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ และน าส่งคืนสภาฯเพื่อประชุม
พิจารณาในข้ันแปรญัตติและเห็นชอบเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ในวันท่ี  17 สิงหาคม  
2563 เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ และขอนัดประชุมในขั้นแปรญัตติและเห็นชอบเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 18   สิงหาคม  2563 เวลา  10.30 น. และจะท าเป็นหนังสือ
เชิญประชุมแจ้งสมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบทราบอีกครั้ง  

 

นางจิราพร ลีละศาสตร์ เลขานุการสภาฯ  เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน  เมื่อในที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติครบตามมติในท่ีประชุมแล้ว ก็ขอแจ้งนัดคณะกรรมการแปรญัตติประชุม
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการฯในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสามสิบ 

 
      ที่ประชุมรับทราบ 
 
   4.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   นายสมัย อุดง ประธานสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2543 
 

   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ช้ีแจงรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสามสิบทราบ 
 

   นายจรัญ ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนที่ทางเจ้าหน้าท่ีจะได้ชี้แจงในรายละเอียดนั้น กระผมในนามของคณะผู้บริหารก็อยากจะชี้แจงในการ
ประชุมว่า โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน
มีความประสงค์ ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อ าเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลขึ้น ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ มีกลุ่มเป้าหมายชุดแรกเป็นตัวแทนของผู้น าท้องที่ จ านวน 50 ราย เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทัน
ต่อเหตุการณ์ ในส่วนของรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ได้ช้ีแจงต่อไป 
    

   นางพิศมร เพ่ิมพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านค่ะ ขอช้ีแจงรายละเอียดของโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ 
 
โครงการ   โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการใหม่และบูรณาการ 
แผนงาน   การรักษาความสงบภายใน 
ยุทธศาสตร์  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบร่วมกับเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์และองค์การบริหาร 
                              ส่วนต าบลพระเพลิง อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างวันท่ี ๑๙ – ๒๑  สิงหาคม  25๖๓    



๓๗ 

1.  หลักการและเหตุผล 

                พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๑ ก าหนดให้ผู้อ านวยการจัดให้มีอาสาสมัครใน
พื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ท้ังนี้ศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความ
ประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด/อ าเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) 
และเทศบาลต าบล(ทต.) อย่างน้อย ๕๐ คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ 
รวมถึงพิจารณาก าหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 

             ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
จัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการ
สาธารณในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมี
เอกภาพ จึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้ึน 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
             ๒.1 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีบุคลากรที่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
             2.๒ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ( Incident Command System : 
ICS)  การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ๒.3 เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ 
             ๒.๔ เพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ความช านาญใน
การจัดการภัยพิบัติ อันส่งผลให้ประชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

3.  เป้าหมาย 
            เชิงปริมาณ     ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ จ านวน ๕๐ คน 
            เชิงคุณภาพ     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 

๔.  สถานที่ด าเนินการ 
     ด าเนินการฝึกอบรม ณ วัดถ้ าเขาฉกรรจ์ อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

 

๕. วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา พ.ศ.๒๕๖๓ 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕.1  ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อจัดท าโครงการฯ และขอ
อนุมัติการด าเนินโครงการ 

/   

๕.๒ จัดท าค าสั่งพร้อมแต่งตั้งคณะท างาน /   
๕.๓ ประชาสมัพันธ์ผู้เข้าร่วมโครงการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / /  
๕.๔ ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามตารางแนบท้ายโครงการ  /  
๕.๕ สรุปผลการด าเนินการด าเนินกิจกรรม/โครงการ และรายงานผล
การด าเนินงาน  

 / / 

 

6.  งบประมาณด าเนินการ   
              เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไว้ จึงขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ด้านบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เกี่ยวกับลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โอน
เพิ่ม ๑๐๕,๖๕0  บาท รายละเอียดตามเอกสารค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการ 



๓๘ 

7.  การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
๗.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๑๐๐ 
 
๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจและได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้น 

- สังเกต 
 
- สอบถาม 

     -    ใบลงทะเบียน 
 

- แบบสอบถามและประเมิน 
 

 

๘.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
             ๘.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เกิด
เหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน 
              ๘.๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง
พื้นที่เมื่อเกิดสาธารณภัยได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ลดความสญูเสียในชีวิตและทรัพยส์ินจากสาธารณภยั 
               ๘.3 กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งพื้นที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 

 ในส่วนของการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังต่อไปนี้คะ่ 
 

 โอนลด 
แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าและถนน (รหสั 00242) 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง (รหัส 542000) 
ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (รหสั 420900) 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มโคกเงิน กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร  หมู่ที่  3  บ้านคลองสิบสาม เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มโคกเงิน กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร  หมู่ที่  3  บ้านคลองสิบสาม  หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) (ตามแผนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 – 2567) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณตั้งไว้ 1,447,000 บาท ได้วางฎีกาเบิกจ่ายเป็นเงิน 1,135,800 บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดประมาณลดลงเป็นเงิน 311,200 บาท ขอโอนลดเป็นเงิน 105,650 บาท งบประมาณคงเหลือ
ทั้งสิ้น 205,550 บาท 
 

โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
แผนงานสาธารณสุข (รหัส 00200) 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน (00223) 
งบด าเนินการ 
ค่าใช้สอย (รหัส 532000) 
ประเภทรายจา่ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
         งบประมาณตั้งไว้ 105,650 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการจติอาสาภยัพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

นายสมัย อุดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะซักถามเกี่ยวกับโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบให้โอน
งบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการดังกล่าวหรือไม่ ขอมติครับ 

 
ที่ประชุมสภาฯ  มีมติเห็นชอบ  17  เสียง 
มีสมาชิกท่านใด ไม่รับเห็นชอบ ขอมติครับ -ไม่มี- 
มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง ขอมติครับ  -ไม่มี- 
ที่ประชุม มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
 



๓๙ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ         
                     

  นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   ในระเบียบวาระอื่นมีท่าน
สมาชิกท่านใดหรือท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุม ทราบก็ขอเชิญครับ 

  นายธนโชติ วงศ์ธรรม ก านันต าบลเขาสามสิบ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านรวมทั้งท่าน
ผู้ใหญ่บ้านและคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผมขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวต าบลเขาสามสิบ ให้ท่าน
ผู้น าแต่ละหมู่บ้านรับไปพิจารณาว่าหมู่บ้านไหนจะรับเป็นเจ้าภาพจัดเตรียมงานในปี พ.ศ. 2564 นี้ ขอฝากท่านผู้น าแต่ละหมู่บ้านรับ
เรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

   - ที่ประชุมทราบ 

  นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ    ตามที่ท่านก านันต าบลเขา
สามสิบเสนอมานั้น ก็ขอให้ท่านผู้น ารับไปพิจาณาด้วยครับ ในระเบียบวาระอื่นมีท่านสมาชิกท่านใดหรือท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมีเรื่องที่
จะแจ้งให้ที่ประชุม ทราบก็ขอเชิญครับ 

  นายวิชาญ  นาดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4    เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่านรวมทั้งท่านก านัน
ผู้ใหญ่บ้านครับ ผมขอเพ่ิมเติมในเรื่องของยุ้งฉางพระราชทาน ผมอยากให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อการอนุรักษ์ให้ยุ้งฉางพระราชทาน
นี้เป็นสมบัติประจ าต าบลเขาสามสิบของเรา และเรื่องอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบครับ ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของพื้นท่ี กระผมอยากให้มีการ
จัดหางบประมาณในการปรับปรุงบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบครับ ส่วนเรื่ องถนนหมู่ 4 นั้น ที่มีการร้องเรียนจากชาวบ้าน
บางส่วนน้ันไม่ได้มีเจตนาสร้างความปั่นป่วนในท้องถิ่นของเรา กระผมก็รู้สึกหนักใจ อยากให้ท่านนายกฯได้ทราบด้วยครับ และกระผม
อยากจะทราบว่าในกรณีเกิดภัยพิบัติ ท่านมีการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้อย่างไรครับ  ขอบคุณครับ    

   นายจรัญ  ข าสุขเลิศ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ     เรียนท่านประธานสภาและ
สมาชิกทุกท่านรวมทั้งท่านก านันผู้ใหญ่บ้านที่มาร่วมประชุมในวันนี้  ขอบคุณท่านผู้ใหญ่วิชาญ นาดี  ในข้อเสนอแนะของท่าน  ผมจะ
ข้อช้ีแจงให้ทราบครับ  ในตอนนี้ผมได้จัดตั้งงบประมาณในการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เด็กเล็กในเขตต าบลเขาสามสิบครับ และในอนาคตจะ
จัดสร้างรั้วล้อมรอบยุ้งฉางพระราชทาน และสร้างพระแม่โพสพไว้ที่บริเวณยุ้งฉางพระราชทาน เพื่ออนุรักษ์ให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองชาวต าบลเขาสามสิบของเรา ส่วนในเรื่องงบประมาณการปรับปรุงสันเขื่อนอ่างเก็บน้ าเขาสามสิบนั้น เกินศักยภาพของเรา
ที่จะท าได้เพราะต้องใช้เงินจ านวนมาก ผมจึงได้รวบรวมเรื่องนี้ส่งกรมฯเพื่อพิจารณาต่อไปครับ รวมทั้งเรื่องถนนหมู่ 4 บ้านเขาสามสิบ
ด้วยครับ เรื่องกรณีเกิดภัยพิบัตินั้น เรามีงบประมาณรองรับในส่วนนี้แล้วครับ  ขอแจ้งให้ทราบครับ 

- ที่ประชุมทราบ 

     นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่
จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯและผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ร่วมประชุม
และท าให้การประชุมในวันนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยดี  ขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 

 
 
 
 ลงช่ือ        นางจิราพร   ลีละศาสตร ์   ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
                         (นางจิราพร   ลีละศาสตร)์      

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 
 
 
                        ลงช่ือ          นายสมัย  อุดง      ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 

                        (นายสมยั  อุดง  ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ                  

 


