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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
                     สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  

                  ครั้งท่ี  1 /2562 
                         วัน ที่  15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

                          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  สุขสะอาด 
นายสมคิด   ตุมา 
นางดวงกมล   ประวันนา 
นางวราภรณ์  ศรีอวน 
นายณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
นายชัยมงคล  หัสดง 
นายจรัญ   หัสดง 
นายสุวิทย์  ขอนรัง 
นายจักริน  แสนหนองชาติ 
นางชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
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  12 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  13 
เลขานุการสภา อบต. เขาสามสิบ 

สมัย  อุดง 
วินัย    ค าด า 
ทองหล่วน  ไชยจ า 
-ลา- 
สามิตร  สุทโท 
กุลจิรา  ก าเหนิด 
-ลา- 
-ลา-  
-ลา- 
-ลา- 
ตุ๊   บุญมาก 
-ลา- 
สมคิด   ตุมา 
ดวงกมล   ประวันนา 
วราภรณ์  ศรีอวน 
ณรงค์สิทธ์ิ    อุดง 
ชัยมงคล  หัสดง 
จรัญ   หัสดง 
สุวิทย์  ขอนรัง 
จักริน  แสนหนองชาติ 
ชุติกาญจน์  สายจันทร์ 
จ าปี  เหง่าทองหลาง 
จิราพร   ลีละศาสตร์ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายจรัญ  ข าสุขเลศิ 
นายสุดใจ  ประกอบผล 
นายกิตติ  บุญมาก 
นายวิชาญ  นาด ี
นายอนุสรณ์  ฉาวเกียรต ิ
นางสุวรรณะ  ประไพ 
นายบุญน้อม  ฉุนกระโทก 
นายดุสติ  บุญธรรม 
นายส าราญ  หัสดง 
นายบุญจันทร์  ภมูิภูเขยีว 
นางณัฐชานันท์  ยศศิร ิ
นายวิษณุราช  ลอยลม 
นางสาวพรนภา  จิวาลักษณ์ 
นายด ารง  มะลิวัลย์ 
นางพิศมร  เพิ่มพูล 
นางสาวชุลีพร  พ้นธาต ุ

 
นายก อบต.เขาสามสิบ 
รองนายก อบต.เขาสามสิบ 
เลขานุการนายก อบต.เขาสามสิบ 
ผญบ.ม.4 
ผญบ.ม.9 
ผญบ.ม.7 
ผญบ.ม.3 
ผญบ.ม.1 
ผญบ. ม.6 
ผช.ผญบ.ม.8 
ผช.ผญบ.ม.2 
ผ.อ.กองการศึกษา 
ผอ.กองช่าง 
หัวหน้าส านักปลัด 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
ผช.จพง.ธุรการ 

 
จรัญ  ข าสุขเลิศ 
สุดใจ  ประกอบผล 
กิตติ  บุญมาก 
วิชาญ  นาดี 
อนุสรณ์  ฉาวเกยีรต ิ
สุวรรณะ  ประไพ 
บุญน้อม  ฉุนกระโทก 
ดุสิต  บุญธรรม 
ส าราญ  หัสดง 
บุญจันทร์  ภูมิภูเขียว 
ณัฐชานันท์  ยศศิริ 
วิษณุราช  ลอยลม 
พรนภา  จิวาลักษณ์ 
ด ารง  มะลิวัลย์ 
พิศมร  เพิ่มพูน 
ชุลีพร  พ้นธาตุ 

 

 

เริ่มประชุมเวลา    09.00   น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    

-ไม่มี-    
 
ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยท่ี  2  ครั้งท่ี  1/2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เมื่อวันที่  18  มิถุนายน 2562 
 

   นายสมัย  อุดง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ  ขอให้ท่านสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสามสิบฯ  
สมัยสามญั สมยัที่  2  ครั้งท่ี  1/2562  เมื่อวันที่  18 มิถุนายน  2562  ว่าได้เขียนรายงานการประชุมถูกต้องตรงกันกับการ
ประชุมหรือไม่  ถ้าหากไม่ถูกต้องตรงกันมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมในครั้งน้ี ก็ขอเชิญเสนอแก้ไขได้เชิญครับ                                                                  

   ถ้าหากท่านสมาชิกไม่มีข้อทักท้วงหรือมีข้อแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามญั สมัยที่  2  
ครั้งท่ี  1/2562  เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2562 ก็ขอมติที่ประชมุว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ขอมติครับ 
                                  
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ที่ประชุม  มีมติรับรอง   19    เสียง  

   มีสมาชิกท่านใดมีมติไม่รับรอง  ขอมติครับ    -ไม่ม-ี 
   มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ       -ไม่ม-ี 
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ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
    

-ไม่มี- 
       
ระเบียบวาระที่  4   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
 

4.1  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    
      2563  (ขั้นรับหลักการ) 
 

นายสมัย  อุดง   ประธานสภาฯ    ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2543 

       ข้อ 23 ให้เจ้าเหนา้ที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์และแกไ้ข
งบประมาณในขั้นต้น แล้วเสนอตอ่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 

       เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ
ประจ าปีแล้วให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง 
เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 20 สิงหาคม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  
ช้ีแจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบทราบ   
         นายจรัญ   ข าสุขเลิศ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เรียนประธานสภาฯ  
สมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะได้ช้ีแจงในรายละเอียดนั้น  กระผมในนามของคณะ
ผู้บริหารก็อยากจะช้ีแจงว่าในการประชุมในครั้งนี้นั้น ถือเป็นการประชุมครั้งที่ส าคัญมากเนื่องจากเป็นการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ซึ่งก็อยากจะให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันดูหากมีข้อผิดพลาดประการใดจะได้
ช่วยกันแก้ไข ส าหรับรายละเอียดก็ขอให้ทางเจ้าหน้าท่ีได้ชี้แจงต่อไปครับ 
 

        นางพิศมร  เพ่ิมพูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ
และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับรายละเอียดร่างข้อบัญญตัิประจ าปีงบประมาณ 2563  มีรายละเอียดดังนี ้
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 
 1.  สถานการณ์คลัง 

1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 2  กรกฎาคม  2561   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 

                           สถานะการเงิน ดังนี ้
1.1.1  เงินฝากธนาคาร จ านวน     36,672,834.68         บาท 
1.1.2  เงินสะสม  จ านวน            11,760,016.85       บาท 
1.1.3  เงินทุนส ารองสะสม จ านวน     15,982,924.94      บาท 
1.1.4  รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไมไ่ด้เบิกจ่าย จ านวน    0   โครงการ                 
1.1.5  รายการทีไ่ด้กันเงินไวโ้ดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1  โครงการ  รวม 23,250.00

บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง 0.00 บาท 

 2.  การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 
(1)  รายรับจริง จ านวน 37,956,000.68 บาท  ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร      จ านวน 215,603.77 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จ านวน     9,853.50 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน    จ านวน 172,491.51 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จ านวน          0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จ านวน     3,000.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน     จ านวน          0.00       บาท 
หมวดภาษีจดัสรร    จ านวน           16,356,823.84 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน         19,703,767.00 บาท 

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์         0.00 บาท  
(3) รายจ่ายจริง  จ านวน 28,951,580.80 บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง       8,881,445.00 บาท 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจา้งประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว)     7,290,377.00 บาท 
งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)  

5,129,752.54 บาท 
งบลงทุน (หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)              5,051,950.00 บาท 

งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจา่ยอื่น)                        0.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)               2,334,813.99 บาท 

(4) รายจ่ายที่จา่ยจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         82,750.00  บาท 
(5)  มีการจ่ายเงินสะสม จ านวน   627,400.00 บาท  
(6)  รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม    0.00 บาท 
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2.1 รายรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2
.
2
  
ร
า
ยจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริงป ี2560 ประมาณการ ปี 2561 ประมาณการ ปี 2562 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 10,669,880.64 10,461,243.00 13,982,744.00 

  งบบุคลากร 9,730,168.00 12,331,210.00 12,848,450.00 

  งบด าเนินงาน 6,191,102.47 7,503,201.00 7,949,136.00 

  งบลงทุน 3,804,300.00 7,349,550.00 8,617,300.00 

 งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 

  งบเงินอุดหนุน 4,042,866.23 3,796,656.00 3,673,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 34,438,317.34 41,471,860.00 47,100,630.00 

รวม 34,438,317.34 41,471,860.00 47,100,630.00 

 
 
 
 

รายรับ 
รายรับจริง ปี  

2561 
ประมาณการ ปี 

2562 
ประมาณการ ปี 

2563 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 183,198.06 192,460.00 42,770.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 27,746.76 18,340.00 27,740.00 

  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 203,391.23 195,270.00 203,390.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 42,540.10 52,980.00 42,540.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 456,876.15 459,050.00 316,4400.0 
      

รวมรายได้จัดเก็บเอง 440,942.42 630,580.00 459,050.0 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 20,553,265.83 19,426,150.00 20,553,230.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
20,553,265.83 19,426,150.00 20,553,230.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,656,617.00 21,586,600.00 21,231,960.00 

รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

21,656,617.00 21,586,600.00 21,231,960.00 

รวม 42,666,758.98 41,471,860.00 47,101,630.00 
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     ข้อบัญญัต ิ
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารสว่นต าบล 
เขาสามสิบอ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
 

ด้าน  ยอดรวม  



7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

  โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 39  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ 
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบและโดยอนุมัติของนายอ าเภอเขาฉกรรจ์ 

ด้านบริหารทั่วไป    

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป                   12,416,540  

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน                        40,000  

ด้านบริการชุมชนและสังคม    

  แผนงานการศึกษา                     8,807,946  

  แผนงานสาธารณสุข                       455,900  

  แผนงานเคหะและชุมชน                   10,596,000  

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                       700,000  

    

ด้านการเศรษฐกจิ    

  แผนงานการเกษตร                         79,000  

  
 

 

ด้านการด าเนินงานอื่น    

  แผนงานงบกลาง                   13,982,744  

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น                 47,100,630  
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  ข้อ 1  ข้อบัญญัติ นี้เรยีกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ข้อ 2  ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562  เปน็ต้นไป 
  ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 47,100,630 บาท 
  ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายไดจ้ัดเก็บเอง   หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  47,100,630  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดด้ังนี้ 
 

 
แผนงาน 

 

 
ยอดรวม 

ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป             12,416,540 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 40,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา                8,807,946  
แผนงานสาธารณสุข                   455,900  
แผนงานเคหะและชุมชน              10,596,000  
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ                   722,500  
  

ด้านการเศรษฐกจิ  
แผนงานการเกษตร                     39,000  
  

ด้านการด าเนินงานอื่น  
งบกลาง 13,982,744 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 47,100,630 
 
  ข้อ 5  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จ่ายจากรายได้  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น .........-........... บาท  ดังนี ้

 
งบ 
 

 
ยอดรวม 

งบกลาง 0 
 
  ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทีไ่ด้รบัอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ มีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามบญัญตัินี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี............เดือน...............................  พ.ศ. 2562 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น    47,101,630  บาท  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  แยกเป็น 
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แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารทั่วไป (00111)    รวม 10,042,620 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)   รวม 7,085,820 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)(รหัส 521000)   รวม 3,089,520 บาท 
   ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก(รหัส 210100) ต้ังไว้   514,080 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เป็นรายเดือน เดือนละ  20,400  บาท  จ านวน  12  
เดือน  เป็นเงิน  244,800  บาท  และจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกร่องนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  (จ านวน  2  
คน)  เป็นรายเดือน  เดือนละ  11,220  บาท  (11,220 x 2)  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  269,280  บาท  โดยตั้ง
จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  16  
กันยายน  2554  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก(รหัส210200)  
         ต้ังไว ้ 42,120  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เป็นรายเดือน  เดือนละ  
1,750  บาท  จ านวน  12  เดอืน  เป็นเงิน  21,000  บาท  และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งให้แก่รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ (จ านวน  2  คน)  เป็นรายเดือน  เดือนละ 880  บาท  จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน  
21,120  บาท  โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2554  ลงวันท่ี  16  กันยายน  2554  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (รหัส 210300)     
         ต้ังไว ้ 42,120  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เป็นรายเดือน  เดือนละ  1,750  บาท  
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  21,000  บาท  และจ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ (จ านวน  2  คน)  เป็นรายเดือน  เดือนละ 880  บาท  จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน  21,120  บาท  โดยตั้งจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  16  
กันยายน  2554  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสามสิบ  (รหัส 
210400)          ต้ังไว้ 86,400   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน  จ านวน  12  เดือน  ให้แก่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เดือน
ละ  7,200  บาท  เป็นเงิน  86,400 บาท โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินคา่ตอบแทนนายกองค์การ
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บริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานกุารนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  16  กันยายน  2554  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ประธานสภาฯ รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต 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 เป็นเงนิ 2,073,600  บาท 
   -   เลขานุการสภาฯ  เดือนละ  7,200  บาท    เป็นเงิน     86,400  บาท 
โดยตั้งจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  ลงวันท่ี  16  
กันยายน  2554  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสั 522000)     รวม  4,152,900 บาท 
   ประเภทเงนิเดือนพนักงาน (รหัส 220100)   ต้ังไว ้2,554,500 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน (เลื่อนขั้น) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  7  อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  แยกรายละเอียด ดังนี ้
   1.  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เป็นเงิน 679,440  บาท 

2.  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด (นักบริหารงานท่ัวไป) เป็นเงิน  404,640  บาท 
3.  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน  293,760  บาท 
4.  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน  391,320  บาท 
5.  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล     เป็นเงิน  214,560  บาท 
6.  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ    เป็นเงิน  327,060  บาท 
7.  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั  เป็นเงนิ  243,720  บาท 

- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหนจ็ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557 
 
 
 
 
 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี4) ลงวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2558 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 
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- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราค่าจ้างและการใหลู้กจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4 )  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
ประกาศ ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่อง แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2560  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน (รหัส  220700)   ต้ังไว้  24,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัส  220300)     ต้ังไว้  126,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง)  

-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 

   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 220600)        ต้ังไว ้  1,244,400  บาท 
เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น ค่ า ต อบแ ทนพนั ก ง า น จ้ า ง ขอ ง อ งค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล เ ข า ส า ม สิ บ  พร้ อ ม เ งิ น ป รั บ ป รุ ง
เงินเดือน  จ านวน  8  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  แยกรายละเอียด ดังนี ้

1.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน  232,080  บาท 
2.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  เป็นเงิน  210,720  บาท 
3.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  เป็นเงิน  155,280  บาท 
4.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    เป็นเงิน  149,280  บาท 
5.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     เป็นเงิน  132,240  บาท 
6.  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  เป็นเงิน  148,800  บาท 
7.  ต าแหน่ง ภารโรง  เป็นเงิน  108,000  บาท 
8.  ต าแหน่ง คนงานท่ัวไป  เป็นเงิน  108,000  บาท 
-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
   ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง (รหสั 220700)     ต้ังไว้  120,000   บาท                                                   

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 
-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 
 

   ประเภทเงินอื่น ๆ (รหัส 221100)      ต้ังไว้  86,880     บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และเงินเพิ่มพิเศษก าหรับการสู้ 

รบ (พ.ส.ร.)ให้แก่พนักงานส่วนต าบล   
-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
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งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 
 งบด าเนินการ (รหัส 530000)   รวม  2,093,800  บาท 
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม 400,000  บาท 
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส  
310100)          ต้ังไว้    350,000   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน เงินรางวัล
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ที่ผ่านหลักเกณฑ์มิติของการ
ประเมิน และปัจจัยที่ใช้วัดความส าเร็จ และตัวช้ีวัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ รวมถึง เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการหรืองานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ  

- เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2557   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  

   ประเภทเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร (รหสั 310500)   ต้ังไว้   50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และคณะผู้บริหารฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้   
 
  ค่าใช้สอย  (รหัส  532000)  รวม  1,497,300   บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหสั 320100)   ต้ังไว้ 270,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
   -   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการฝึกอบรม 
   -   ค่าถ่ายเอกสาร  ถ่ายพิมพ์เขียว  ค่าวารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหาร 
   -   ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
   -   ค่าโฆษณาและเผยแพร ่
   -   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  เช่น  ค่าจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม/ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  ค่าจ้าง
เหมาจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ค่าจ้างท าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ค่าจ้างท าวาระสารหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ(รหัส 320200)รวม  30,000   บาท 
เพ่ือจ่ายเป็น 
   -  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล   
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าว ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
 

    
 
 

-  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชมุสภาท้องถิ่น   
เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย  
ระเบียบ  หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่น รวมถึงรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    
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-  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี    
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานต่าง  ๆ  ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ  เช่น โครงการปล่อยปลาเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันปิยะมหาราช  เป็นต้น   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

-  ค่าใช้จ่ายโครงการรับเสด็จฯพระบรมวงศานุวงศ์   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ ท่ีเสด็จพระราชด าเนิน ณ ต าบลเขาสามสิบ  อ าเภอ
เขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าประดับตกแต่งสถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างสมพระเกียรติ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  
320300)    

-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ            ต้ังไว้   150,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบัเป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

-  ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง    ต้ังไว้  500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหาร  และสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ตามที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง และกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่น ๆ) (ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
  

   -  โครงการ อบต.สัญจร     ต้ังไว้  10,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบต.สญัจร บูรณาการร่วมส่วนราชการอ าเภอเขาฉกรรจ์ และจังหวัดสระแก้ว (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

-  โครงการจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ   ต้ังไว้  12,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)    ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  

-  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
และศึกษาดูงาน        ต้ังไว้      283,500  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล พนักงานส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลและศึกษาดูงาน (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
  

-  โครงการเยาวชนรักษส์ิ่งแวดลอ้ม          ต้ังไว้       40,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้   
 
 
 
 
 
 
 

-  โครงการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรบัเยาวชน  
                ต้ังไว้       12,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเยาวชน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

-  โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด      ต้ังไว้       89,000       บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

-  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน     ต้ังไว้       30,000       บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

-  โครงการส่งเสริมการบริหารจดัการขยะในพ้ืนที่ต าบลเขาสามสบิ 
          ต้ังไว้       20,000       บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ต าบลเขาสามสิบ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน  5,000  บาท (รหัส  320400)   ต้ังไว ้ 50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้       

 
ค่าวัสดุ  (รหัส  533000)  รวม 490,000  บาท 

   ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัส  330100)   ต้ังไว้ 100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพื่อใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  สมุด
บัญชี ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     
   ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รหัส  330700) ต้ังไว ้ 100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน  เช่น แบตเตอรี่,  ยางนอก,  ยางใน,  ล้อแม็กซ์  ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     
 

   ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ (รหัส 330800) ต้ังไว้   200,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อน้ ามันดีเซล น้ ามันเบนซิน น้ ามันเครื่อง น้ ามันเบรก น้ ามันพวงมาลัยเพาเวอร์ น้ ามันก๊าด ฯลฯ  ส าหรับ
ยานพาหนะและเครื่องยนต์ชนิดต่าง  ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  เช่น  รถยนต์ส่วนกลาง  เครื่องตัดหญ้า  
เครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นละอองฝอย และสนับสนุนเช้ือเพลิงเครื่องจักรกลที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ ที่มาด าเนินการในพื้นที่ต าบลเขาสามสิบ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการประชาชนในพื้นที่ต าบลเขาสามสิบ  
(ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     
 

   ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสั 331400)  ต้ังไว้ 50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม เมาส์  ฯลฯ  ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์   (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    
   ประเภทค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง (รหัส 331600) ต้ังไว้      40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
 
 
 
 
 
  ค่าสาธารณูปโภค (รหสั  534000)    รวม 355,000  บาท 
   ประเภทค่าไฟฟ้า (รหัส 340100)   ต้ังไว้ 250,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  อาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    
   ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล (รหัส 340200) ต้ังไว้      20,000 บาท 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาลส าหรับใช้ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  อาคารสถานที่ที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
   ประเภทค่าโทรศัพท์ (รหสั 340300)   ต้ังไว้ 50,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ทางใกล้ ทางไกล ภายในประเทศ ทางไกลระหว่างประเทศ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมายความรวมถึง 
ค่าใช้จ่ายในการให้ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น  ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลข
โทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     
   ประเภทค่าไปรษณีย์ (รหัส 340400)   ต้ังไว้  5,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 
– 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้     

   ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม (รหัส 340500) ต้ังไว้ 20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตต าบล  ด าเนินการจดทะเบียนโดเมนเนม ค่าเช่าพื้นที่ Website 
และค่าการสื่อสารอื่น ๆ (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้    
  

งบลงทุน      รวม 6,500 บาท 
- ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (รหสั 410100) 
-  เครื่องปริ้นเตอร์        ต้ังไว้      6,500  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ 
 

งบรายจ่ายอ่ืน (รหัส 550000)   รวม 30,000 บาท 
- ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ        ต้ังไว้      30,000  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจและประเมินความพึงพอใจของ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้ 
 
 งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)   รวม   188,800 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)  ต้ังไว้   188,800 บาท 

- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเขาฉกรรจ์   ต้ังไว้  188,800 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอเขาฉกรรจ์ /ที่ท าการปกครองอ าเภอเขา
ฉกรรจ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี ้
   1. โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอ าเภอเขาฉกรรจ์ ปี 2563 กิจกรรมดังน้ี 
    -  กิจกรรมที่ 1  การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด   

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

    -   กิจกรรมที่ 3  การสกัดกั้นยาเสพติดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต ์
          เป็นเงิน  78,000 บาท 

-  กิจกรรมที่  4  การแข่งขันกีฬาอ าเภอเขาฉกรรจ์  ต้านยาเสพติด เพื่อสร้างความ
ปองดองสมานฉันท์     เป็นเงิน  
50,000 บาท 

-  กิจกรรมที่  5  การแข่งขันกีฬานักเรียน  ต้านยาเสพติด เขาฉกรรจ์เกมส ์
      เป็นเงิน  50,000 บาท 

 
 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
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อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว 
 

แผนงานบริหารทั่วไป (00110) 
งานบริหารงานคลัง (00113)    รวม 2,373,920 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)    รวม     1,783,920 บาท 
  เงินเดือน(ฝ่ายประจ า)(รหัส 522000)   รวม   1,783,920 บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 200100)  ต้ังไว ้ 1,351,560 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน (เลื่อนขั้น) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4  อัตรา ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้  แยกรายละเอียดดังนี ้

1.  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นเงิน 438,000 บาท 
2.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เป็นเงิน 259,440 บาท 
3.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เปน็เงิน   327,060 บาท 
4.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ เป็นเงิน   327,060 บาท 
-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน (รหัส  220700)    ต้ังไว้  48,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานท่ีมีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัส 220300)   ต้ังไว้  42,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง)  

-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

   ประเภทคา่ตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 220600)           ต้ังไว้  300,360   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างแก่พนักงานจ้าง  จ านวน  2  อัตรา พร้อมเงินปรับปรุงค่าตอบแทน ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  แยก
รายละเอียดดังนี้ 
   1.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เป็นเงิน  137,640  บาท  
   2.  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเกบ็รายได้  เป็นเงิน  162,720  บาท  

-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
    

ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง (รหัส 220700)   ต้ังไว้   42,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้าง 

-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

 
 
 
 
 

 
 
 งบด าเนินการ (รหัส 530000)     รวม 590,000 บาท 
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม  260,000 บาท 
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ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รหัส  310100)         ต้ังไว้    250,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน เงินรางวัลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ที่ผ่านหลักเกณฑ์มิติของการประเมิน และ
ปัจจัยที่ใช้วัดความส าเร็จ และตัวช้ีวัดการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ รวมถึง 
เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้าง  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภ ายนอก ค่าเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการหรืองานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ 

- เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร (รหสั 310500)   ต้ังไว้       10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และคณะผู้บริหารฯ ท่ีมสีิทธิเบิกได้ตามระเบยีบ ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ 
 
  ค่าใช้สอย (รหสั 532000)      รวม    175,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหสั 320100)   ต้ังไว้   100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
   -   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในการเข้าร่วมประชุมสมัมนาหรือการฝึกอบรม 
   -   ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
   -   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  เช่น  ค่าจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม/ตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ  ค่าจ้าง
เหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธต์่าง ๆ  ค่าจ้างท าวาระสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 
 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  
320300)             
   -   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว้    50,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบัเป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน  5,000  บาท (รหัส  320400)   ต้ังไว้ 25,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครภุณัฑ ์  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต ์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร ์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ค่าวัสดุ  (รหัส  533000)     รวม 155,000  บาท 
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   ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัส  330100)   ต้ังไว้ 50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพื่อใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  สมุด
บัญชี ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (รหัส 330300) ต้ังไว้   25,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุหรือจ้างท าสิ่งของที่มีสภาพสิ้นเปลืองโดยสภาพ เช่น แปรง ไม้กวาด ถ้วย ชาม ช้อนส้อม แก้วน้ าจาน
รอง กระติกน้ า หม้อหุงข้าว ถ้วยกาแฟ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชนส าหรับบริการประชาชนและผูม้าติดต่อราชการ ฯลฯ  (ตาม
แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   ประเภทค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง (รหสั 330700)  ต้ังไว้      40,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุยานพาหนะของหน่วยงาน เช่น แบตเตอรี่, ยางนอก, ยางใน, ล้อแม็กซ์ ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภทค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ (รหสั 331400)   ต้ังไว ้     40,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดสิก์ โปรแกรม เมาส ์ ฯลฯ เกีย่วกับระบบคอมพิวเตอร์ (ตามแผนพัฒนา
ท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

 งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)   รวม - บาท 
 
 งบรายจ่ายอื่น (รหัส 550000)   รวม - บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน (รหัส 00120) 
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (รหสั 00123)  รวม  40,000 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)    รวม       -            บาท 
 

 งบด าเนินการ (รหัส 53000)    รวม   40,000 บาท 
  ค่าตอบแทน (รหสั 531000)    รวม   -    บาท 
  ค่าใช้สอย (รหสั 532000)     รวม      40,000  บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  
320300)             
   -  ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ในช่วงเทศกาลส าคัญ) 
ประจ าปีงบประมาณ 2562        ต้ังไว้ 10,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ในช่วงเทศกาลส าคัญ)  ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
  

- ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซอ้มแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและควบคุมไฟป่า 
          ต้ังไว้ 30,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัและควบคุมไฟป่า ( ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 

2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานการศึกษา (รหสั 00210) 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (รหัส 00211)  รวม   1,732,570 บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)      รวม 1,276,970 บาท 
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  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสั 522000)     รวม       1,276,970   บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)    ต้ังไว้      977,640 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน (เลื่อนขั้น) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  3  อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้  แยกรายละเอียด ดังนี ้
   1.  ต าแหน่ง  นักบริหารงานการศกึษา   เป็นเงิน  411,480 บาท 
   2.  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา   เป็นเงิน    391,320 บาท 
   3.  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ   เป็นเงิน    174,840 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น 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 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- 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 และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 2 ) ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 4 ) และประกาศ  ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 4 ) 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
ประกาศ  ก.จ., ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่อง แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัส  220300)    ต้ังไว้ 42,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่หัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559  
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่อง แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 
   ประเภทค่าจ้างลกูจ้างประจ า (รหัส 220400)  ต้ังไว้ 233,330  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประจ าให้แก่ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สันทนาการ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน   จ านวน  1  
อัตรา   
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- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่อง แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 220700)   ต้ังไว้   24,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบฯ 

-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

 
งบด าเนินการ (รหัส 53000)     รวม 330,600 บาท 

ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม 115,600  บาท 
ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส  

310100)        ต้ังไว้    100,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน เงินรางวัล

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ที่ผ่านหลักเกณฑ์มิติของการ
ประเมิน และปัจจัยที่ใช้วัดความส าเร็จ และตัวช้ีวัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ รวมถึง เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการหรืองานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง 
การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที ่มท 0809.3/ว 380 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของ อปท. 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 าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ลงวันท่ี 29 ธ.ค. 2559 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร (รหสั 310500)   ต้ังไว้   15,600   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และคณะผู้บริหารฯ ที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้  เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2554 
 2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560 
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 
 4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที3่) พ.ศ. 2549 
 
 
 

 
  ค่าใช้สอย (รหสั 532000)     รวม   165,000 บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหสั 320100)   ต้ังไว้ 60,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 

http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/03/08093-859-29-2557-2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/03/08093-859-29-2557-2557.html
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-  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในการเข้าร่วมประชุมสมัมนาหรือการฝึกอบรม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

-  ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  เช่น  ค่าจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม/ตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ  ค่าจ้าง
เหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธต์่าง ๆ  ค่าจ้างท าวาระสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ  ต้ังจา่ยจากเงินรายได้ 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี ้
 1) เป็นไปตามพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเตมิถึง ฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2552 
 2) เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
 3) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 1657 ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจา่ย งบประมาณรายจา่ยประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรบัรองและพิธีการ (รหสั 320200)  
รวม 10,000  บาท 

   -  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธี   ต้ังไว้   10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและงานต่าง  ๆ  ซึ่งเป็นวันส าคัญของทางราชการ  เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
วันปิยะมหาราช  เป็นต้น  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
  

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  
320300)        

-  ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและสัมมนา  ต้ังไว้      25,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมและสัมมนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ(ค่ายคณุธรรม 
จริยธรรม)   (ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว้   50,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบัเป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาเพ่ือให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ วงเงินไม่เกิน  5,000  บาท (รหัส  320400)   ต้ังไว้ 20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครภุณัฑ ์  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต ์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร ์ เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้ 
 
  ค่าวัสดุ (รหัส 533000)     รวม 50,000 บาท 
   ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัส  330100)   ต้ังไว้ 30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพื่อใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  สมุด
บัญชี ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนา 4 ป ีพ.ศ. 2561 – 2564)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
   ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสั 331400)  ต้ังไว้ 20,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม เมาส์  ฯลฯ  ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์    (ตาม
แผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564)   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)      รวม   125,000 บาท 
 

  ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)  ต้ังไว้   125,000 บาท 
- อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเขาฉกรรจ์   ต้ังไว้  125,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก ่ที่ท าการปกครองอ าเภอเขาฉกรรจ์ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป ดังนี ้
   1. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา และงานรัฐพิธี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563      เป็นเงิน 75,000 บาท 
   2. โครงการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในวันท่ี 13 ตุลาคม 2562     เป็นเงิน 5,000 บาท 
   3. โครงการวันปิยมหาราช ประจ าปีพ.ศ. 2562 ในวันท่ี 23 ตลุาคม 2562  

เป็นเงิน 5,000 บาท 
   4. โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2562 
        เป็นเงิน 5,000 บาท 
   5. โครงการวันคล้ายวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
วันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 31 มีนาคม 2563  เป็นเงิน 5,000 บาท 
   6. โครงการวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันทีระลึกมหาจักรีบรม
วงศ์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันท่ี 6 เมษายน 2563   เป็นเงิน 5,000 บาท 
   7. โครงการวันฉัตรมงคล ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 
        เป็นเงิน 5,000 บาท 
   8. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา มิถุนายน 2563    เป็นเงิน 15,000 บาท 
   9. โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรา
ลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 
        เป็นเงิน 15,000 บาท  
   10. โครงการจดังานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2563     เป็นเงิน 15,000 บาท  
   11. โครงการจดังานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบรูพาและงานกาชาดจงัหวัดสระแก้ว ประจ าปี พ.ศ. 
2563        เป็นเงิน 50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา (รหสั 00210) 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (รหัส 00212)  รวม  7,075,376  บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)    รวม  1,374,240  บาท 
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เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสั 522000)     รวม     1,374,240   บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)    ต้ังไว้    1,039,920 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน (เลื่อนขั้น) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4  อัตรา  ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  แยกรายละเอียด ดังนี้ 
   1.  ต าแหน่ง ครผูู้ดูแลเด็ก(ค.ศ.1) จ านวน 1 อัตรา เป็นเงิน  305,280 บาท 
   2.  ต าแหน่ง ครผูู้ดูแลเด็ก(ครูผู้ช่วย) จ านวน 3 อัตรา เป็นเงิน    734,640 บาท 
 
   ประเภทเงินวิทยฐานะ    ต้ังไว้  42,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยฐานะ ต าแหน่ง ครู ค.ศ. 2 จ านวน 1 อัตรา จากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
   ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง (รหสั 220700)  ต้ังไว้     244,320 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ต าแหน่ง ผูดู้แลเด็ก(ทักษะ)  พร้อมท้ังเงินปรับปรุง
ค่าจ้าง  จ านวน  2  อัตรา  จากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

   ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน (รหัส 220800)   ต้ังไว้       48,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิ์ได้รับตามระเบียบฯ  จ านวน  3  อัตรา  ต าแหน่ง 
ผู้ดูแลเด็ก  จากเงินอุดหนุนทั่วไป   
 

 งบด าเนินการ (รหัส 53000)     รวม 2,601,136 บาท 
  ค่าตอบแทน (รหสั 531000)    รวม   260,800 บาท 

ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส  
310100)        ต้ังไว้    180,400   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน เงินรางวัล
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ที่ผ่านหลักเกณฑ์มิติของการ
ประเมิน และปัจจัยที่ใช้วัดความส าเร็จ และตัวช้ีวัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ รวมถึง เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม 
คา่ตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการหรืองานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะ
เป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

2) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 0808.2/ว 859 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง 
การด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็น
เงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

3) เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.3/ว 380 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2558 เรื่อง ประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้างของ อปท. 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 าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ลงวันท่ี 29 ธ.ค. 2559 

ประเภทเงินช่วยเหลือการศกึษาบุตร (รหสั 310500)   ต้ังไว้   80,400   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้แก่พนักงานส่วนต าบล และคณะผู้บริหารฯ ท่ีมสีิทธิเบิกได้ตามระเบยีบฯ  ต้ังจ่าย
จากเงินรายได้   

 
  ค่าใช้สอย (รหสั 532000)     รวม      375,700 บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหสั 320100)   ต้ังไว้ 30,000  บาท 

http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/03/08093-859-29-2557-2557.html
http://thongthinlaw.blogspot.com/2015/03/08093-859-29-2557-2557.html
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เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนตา่ง ๆ ของพนักงาน อบต. หรือเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการฝึกอบรม ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  
320300)    

-  ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสงักัดต าบลเขาสามสิบ     ต้ังไว้  153,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ โดยจัดสรรให้ อัตราคนละ 1,700 บาทต่อปี ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ดังนี้ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ จ านวน 40 คน เป็นเงิน 68,000 บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 42,500 บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 42,500 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 

- ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดต าบลเขาสามสิบ     ต้ังไว้  101,700  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสามสิบ ดังนี ้
 

   ค่าหนังสือเรยีน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ จ านวน 40 คน เป็นเงิน 8,000 บาท 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 

ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท ต่อปี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ จ านวน 40 คน เป็นเงิน 8,000 บาท 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 5,000 บาท 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท ต่อปี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ จ านวน 40 คน เป็นเงิน 12,000 บาท 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 7,500 บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 7,500 บาท 

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท ต่อปี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ จ านวน 40 คน เป็นเงิน 17,200 บาท 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 10,750 บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 10,750 บาท 
 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

 
 
 
 
 

          
   -   ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขาสามสิบ      ต้ังไว้  441,000   บาท  
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดท าอาหารกลางวัน ส าหรบัเด็กเล็กของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลเขาสามสบิ  โดยจัดสรรให้อัตรามื้อ
ละ 20/คน  จ านวน  245  วัน ดังนี ้
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสบิ จ านวน 40 คน เป็นเงนิ 196,000 บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 122,500 บาท 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก จ านวน 25 คน เป็นเงิน 122,500 บาท 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  

 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (รหัส  320400)  ต้ังไว้ 10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครภุณัฑ ์  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต ์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร ์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ   (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
  ค่าวัสดุ (รหัส 533000)     รวม 1,604,636  บาท 
   ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัส  330100)   ต้ังไว้      30,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพื่อใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  สมุด
บัญชี ฯลฯ  (ตามแผนพัฒนา 4 ป ีพ.ศ. 2561 – 2564)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
   ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) (รหัส  330400)   ต้ังไว้ 1,494,636  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  
จ านวน  3  ศูนย์  และส าหรับเด็กนักเรียนสังกัด (สพฐ.)  จ านวน  3  โรงเรียน  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป แยกดังน้ี 
    -  ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาสามสิบ  จ านวน 40 
คน  คนละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน 76,648 บาท 

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินตะแบก จ านวน 25 
คน คนละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน  42,156  บาท 

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกมะกอก จ านวน 25 
คน คนละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน  47,905 บาท 

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม จ านวน 
290  คน คนละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน  555,698  บาท 

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ จ านวน 
100  คน คนละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน  191,620  บาท 

- ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  ส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดพวงนิมิต จ านวน 300  
คน คนละ 7.37  บาท  จ านวน  260  วัน  เป็นเงิน  574,860  บาท 

 
ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสั 331400)  ต้ังไว้ 20,000 บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม เมาส์  ฯลฯ  ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์    (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

 
ประเภทค่าวัสดุการศึกษา (รหัส 331500) ต้ังไว้ 60,000   บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุการศึกษาสื่อการเรยีนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
 

 
  

 งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)   รวม 3,100,000 บาท 
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   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ (รหัส 610200)  รวม  3,100,000 บาท 
    -  อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ต้ังไว้  1,160,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสิบสามตั้งแต่เด็กเล็ก เด็กอนุบาล  
และเด็ก ป.1 – ป.6 จ านวน 290 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ต้ังไว้    400,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบา้นเขาสามสบิตั้งแต่เดก็เล็ก เด็กอนุบาล  และ
เด็ก ป.1 – ป.6 จ านวน 100 คน คนละ 20 บาท จ านวน 200 วัน  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)    ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

-  อุดหนุนโรงเรียนวัดพวงนิมิต  ต้ังไว้  1,200,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดพวงนิมติตั้งแต่เด็กเลก็ เด็กอนุบาล  และเด็ก 
ป.1 – ป.6  จ านวน  300  คน  คนละ  20  บาท  จ านวน  200  วัน (ตามแผนพัฒนา 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564)   ต้ัง
จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

    -  อุดหนุนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าอ้อม 
         ต้ังไว้    50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านน้ าอ้อม (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)    
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ตามโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
    1)  โครงการ อบรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
         เป็นเงิน 50,000   บาท 

 

-  อุดหนุนโรงเรียนวัดพวงนิมิต   ต้ังไว้    80,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนวัดพวงนิมิต (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)    ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป  ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) โครงการฝึกอบรมคา่ยคณุธรรม-จริยธรรมต้านยาเสพติด 
     เป็นเงิน   80,000 บาท 

 

-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสามสิบ  ต้ังไว้    50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านเขาสามสิบ (ตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)    ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

1)  โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมน าความรูต้่อต้านยาเสพตดินกัเรียนโรงเรียน
บ้านเขาสามสิบ          เป็นเงิน   50,000 บาท 
 

-  อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองสิบสาม  ต้ังไว้    160,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แกโ่รงเรียนบ้านเขาสามสิบ (ตามแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)    ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้

1) โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม ประจ าปีการศึกษา 2561 
เป็นเงิน  80,000 บาท 

    2) โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนตา้นยาเสพติดต าบลเขาสามสิบ 
          เป็นเงิน 80,000 บาท 
 
 
 

 
 

แผนงานสาธารณสุข (รหัส 00220) 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (00223)  รวม  455,900 บาท 
 งบด าเนินการ (รหัส 53000)   รวม   195,900 บาท 
  ค่าใช้สอย (รหสั 532000)   รวม      30,000  บาท 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  
320300)             
   -  ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลกัษณ์ อัครราชกมุาร ี ต้ังไว้ 100,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ( ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจา่ยจากเงินรายได้  
 

- ค่าใช้จ่ายโครงการผู้ก่อการด ี    ต้ังไว้   20,000   บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการผู้กอ่การดี( ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

ค่าวัสดุ  (รหัส  533000)     รวม 180,000  บาท 
   ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รหัส  330900)ต้ังไว ้ 180,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ รายการดังนี้ 
   -  ค่าจัดซื้อน้ ายาตรวจสารพิษตกคา้งในร่างกาย 
   - ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย ทรายอะเบทก าจดัลูกน้ ายุงลาย 
   - ค่าจัดซื้อน้ ายาเคมีตรวจสารเสพติดหรือแถบตรวจสารเสพตดิ 
   - ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า ยาฉีดท าหมันสุนัขและแมว 
   - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด สารบอแร็กซ ์ สารกันรา สารเร่งเนื้อแดง 
ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สารก่อมะเร็ง 
( ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
 

 งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)   รวม 279,656 บาท 
  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ (รหัส 610400) 
       รวม  279,656 บาท 
  -  เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
         ต้ังไว้ 260,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ในเขตต าบลเขาสามสิบ 
จ านวน 13 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท ( ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป 
 

- เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน 
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี         ต้ังไว้ 19,656  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต้ังจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป 
 
 

 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
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งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน (00241)  รวม  2,053,200  บาท 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)    รวม  1,327,500    บาท 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) (รหสั 522000)     รวม   1,327,500   บาท 
   ประเภทเงินเดือนพนักงาน (รหัส 220100)    ต้ังไว้  943,740  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพร้อมเงินค่าปรับปรุงเงินเดือน (เลื่อนขั้น) ให้แก่พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  3  อัตรา แยกรายละเอียด 
ดังนี ้
   1.  ต าแหน่ง  นักบริหารงานช่าง   เป็นเงิน 341,640  บาท 
   2.  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา    เป็นเงิน  275,040 บาท 
   3.  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา    เป็นเงิน  327,060 บาท 
- เป็นไปตามพระราชบัญญตัิระเบยีบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหนจ็ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี11) ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2560 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรือ่ง มาตรฐานท่ัวไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี4) ลงวันท่ี 26 พฤศจกิายน 2558 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรือ่ง มาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสดุ ที่ มท 0809.3/ว 2683 ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 
เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทน 
อื่น (ฉบับท่ี4) และประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับคา่จ้าง (ฉบับท่ี 4 )  
- เป็นไปตามหนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0809.3/ว 13 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
ประกาศ ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
- เป็นไปตามประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่อง แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2560  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง (รหัส  220300)    ต้ังไว้   42,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วน (หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า
กอง)  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบงานบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2 ) 
- เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน 
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6) ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2559  
- เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่อง แผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2563 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2560 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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   ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (รหัส 220600)   ต้ังไว้    293,760  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ พร้อมเงินปรับปรุงเงินเดือน  จ านวน  2  อัตรา 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  แยกรายละเอียด ดังน้ี 
   1.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา    เป็นเงิน    149,280   บาท 
   2.  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีธุรการ   เป็นเงิน    144,480 บาท 

-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

   
   ประเภทเงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง(รหัส 220700) ต้ังไว้    48,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษช่ัวคราวให้แก่พนักงานจ้างที่มีสิทธิไดร้ับ 

-  เป็นไปตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เรื่องแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ลงวันท่ี  21 กันยายน 2560    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

 
 งบด าเนินการ (รหัส 530000)   รวม    657,700  บาท 

ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม 200,000  บาท 
   ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รหัส  
310100)          ต้ังไว้    200,000   บาท  

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเปิดซอง  คณะกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน เงินรางวัล
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ที่ผ่านหลักเกณฑ์มิติของการ
ประเมิน และปัจจัยที่ใช้วัดความส าเร็จ และตัวช้ีวัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ รวมถึง เงินสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย  ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานและ
ลูกจ้าง  ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานส าหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์ที่มาจากบุคคลภายนอก ค่าเบี้ยประชุม 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการหรืองานอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล ฯลฯ  

- เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

ค่าใช้สอย (รหสั 532000)     รวม   327,700  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงบริการ (รหสั 320100)   ต้ังไว ้ 250,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็น 
   -   ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ของพนักงาน อบต. หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้บริหาร
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ในการเข้าร่วมประชุมสมัมนาหรือการฝึกอบรม 
   -   ค่าจ้างเหมาบริการต่าง  ๆ  เช่น  ค่าจ้างเปลี่ยน/ซ่อมแซม/ตดิตั้งโคมไฟสาธารณะ  ค่าจ้าง
เหมาจดัท าป้ายประชาสัมพันธต์่าง ๆ  ค่าจ้างท าเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ค่าจ้างท าวาระสารหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์  ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  
320300)    

-  ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า  ต้ังไว้   20,700        บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ า (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้       
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-  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังไว้    30,000   บาท   

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรบัเป็นค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการ
เดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง คณะผู้บริหารและสมาชกิสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  (รหัส  320400) ต้ังไว้ 27,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม วัสดุ ครภุณัฑ ์  เช่น  รถยนต์  รถจักรยานยนต ์ เครื่องพิมพ์ดีด  เครื่อง
ถ่ายเอกสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นเตอร์  เครื่องปรับอากาศ  ฯลฯ  เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้
  
 

ค่าวัสดุ  (รหัส  533000)     รวม 120,000   บาท 
   ประเภทวัสดุส านักงาน (รหัส  330100)   ต้ังไว้ 40,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เพื่อใช้ในส านักงาน  เช่น  กระดาษ  ปากกา  ดินสอ  แฟ้ม  แบบพิมพ์  สมุด
บัญชี ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  

 
   ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รหัส 330200)  ต้ังไว้   10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุอุปกรณไ์ฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมหรืองานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น หลอดไฟ ฟิล์ว สายไฟ 
สวิทซ์ ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

ประเภทคา่วัสดุก่อสร้าง (รหัส 330600)  ต้ังไว้   10,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุก่อสรา้งเพื่อใช้ในกิจกรรมหรืองานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ไม ้ สี หินคลุก ทราย ลูกรัง 
ปูนซีเมนต์ อิฐ กระเบื้อง ค้อน จอบ มีด ก๊อกน้ า ท่อน้ าหรืออุปกรณป์ระปา ฯลฯ   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 
   ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (รหสั 331400)  ต้ังไว้ 40,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น แผ่นดิสก์  โปรแกรม เมาส์  ฯลฯ  ที่เกีย่วกับระบบคอมพิวเตอร์  (ตามแผนพัฒนา 
4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
 

งบลงทุน          รวม     48,500  
บาท 

ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน (รหัส 410100)     
  -  เครื่องพิมพ์ขนาด A2        ต้ังไว้   50,000  
บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ขนาด A2 จ านวน  1  เครื่อง  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

ประเภทครุภัณฑส์ ารวจ (รหสั 411300)     
  -  เทปวัดระยะ             ต้ังไว้   4,500  
บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อเทปวัดระยะ จ านวน  1  อัน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

-  ล้อวัดระยะแบบพับเก็บได้        ต้ังไว้   13,500  
บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อล้อวัดระยะแบบพับเก็บได้ จ านวน  1  อัน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานเคหะและชุมชน (00240) 
งานไฟฟ้าและถนน (รหัส 00242)   รวม 8,542,000 บาท 
 งบด าเนินการ (รหัส 53000)   รวม - บาท 
 
 งบลงทุน         รวม 8,542,800 บาท 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รหัส 542000)    รวม 8,542,800 บาท 
  ประเภทค่าสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (รหัส 420900) 
   1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร สายโคกสูง 
หมู่ที่  12  บ้านสุขส าราญ        ต้ังไว้  488,600 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นคา่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร สายโคกสูง หมู่ที่  12  บ้านสุขส าราญ   
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  680 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน 
ท.1) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
   2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายปรายฉัตร หมูท่ี่  11  บ้านฝ่ังคลอง ระยะ
ที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร       ต้ังไว้  497,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายปรายฉัตร หมูท่ี่  11  บ้านฝั่งคลอง ระยะที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
160 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  800 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรัง ข้างละ 0.15 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
   3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สาย อบต.สุวิทย์ ขอนรัง หมู่ที่  11  บ้านฝ่ัง
คลอง ระยะที่ 1 ขนาดกว้าง  6 เมตร ยาว 140 เมตร     ต้ังไว้  485,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สาย อบต.สุวิทย์  ขอนรัง หมู่ที่  11   านฝั่งคลอง  ระยะที่ 1  ขนาดกว้าง  
6 เมตร  ยาว 140 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  840   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

  4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สาย 
คลองนาใน หมู่ที่  12  บ้านสุขส าราญ      ต้ังไว้  496,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สายคลองนาใน หมู่ที่ 12 บ้านสุขส าราญ 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  850   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

5.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สาย 
คลองเจริญสุข หมู่ที่  5  บ้านพวงนิมิต      ต้ังไว้  496,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สายคลองเจริญสุข หมู่ที่  5  บ้านพวง
นิมิต หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไม่น้อยกว่า  850   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

6.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สาย 
บ้านพ่อบุญธรรม หมู่ที่  5  บ้านพวงนิมิต      ต้ังไว้  496,000 บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สายบ้านพ่อบุญธรรม หมู่ที่  5  บ้าน
พวงนิมิต หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  850   ตร.ม. พร้อมไหลท่างลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565) ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
 
 
 

7.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สาย 
ประดู่ หมู่ที่  8  บ้านหนองคุ้ม       ต้ังไว้  496,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร สายประดู่ หมู่ที ่ 8  บ้านหนองคุ้ม หรือ
มีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  850   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1)  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561 – 2565 )  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก ซอยโรงสีถึงถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว 248 เมตร หมู่ที่  2  บ้านขอนขว้าง      ต้ังไว้  711,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีถึงถนนลาดยาง กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 248 เมตร หมู่ที่  2  บ้าน
ขอนขว้าง หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไมน่้อยกว่า  992   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

9.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายคลองสิบสามใต้ กว้าง 5  เมตร  
ยาว 170 เมตร (ระยะที่ 1 ) หมู่ที่  12  บ้านสุขส าราญ     ต้ังไว้  496,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองสิบสามใต ้กว้าง 5  เมตร ยาว 170 เมตร (ระยะที่ 1 ) หมู่ที่  12  
บ้านสุขส าราญ หรือมีพื้นท่ีคอนกรตีไม่น้อยกว่า  992   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน 
ท.1) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุม้โคกเงิน กว้าง  6  เมตร  
ยาว 400 เมตร หมู่ที่  3  บ้านคลองสิบสาม     ต้ังไว้      1,447,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุม้โคกเงิน กว้าง 6  เมตร  ยาว 400 เมตร หมู่ที ่ 3  บ้านคลองสิบสาม 
หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,400   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน ท.1) (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

11.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสบาย  ถนนกว้าง  5   เมตร  
ยาว 160 เมตร ระยะที่ 1 หมู่ที่  2  บ้านขอนขว้าง    ต้ังไว้      489,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุขสบาย  ถนนกว้าง  5   เมตร  ยาว 160 เมตร ระยะที่ 1 หมู่ที่  2  
บ้านขอนขว้าง  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  800   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน 
ท.1) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

12.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  5   เมตร ยาว 400 เมตร  
ระยะที่ 1 สายประปา หมู่ที่  9  บ้านโคกมะกอก     ต้ังไว้     1,003,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  5   เมตร ยาว 400 เมตร ระยะที่ 1 สายประปา หมู่ที่  9  บ้าน
โคกมะกอก  หรือมีพ้ืนท่ีคอนกรตีไม่น้อยกว่า  1,600   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน 
ท.1) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4   เมตร สายคุ้มบะตองเสี้ยน 
หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน ระยะที่ 1 ยาว 170 เมตร      ต้ังไว้     445,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  4   เมตร สายคุ้มบะตองเสี้ยน หมู่ที่ 1 บ้านโคกมัน ระยะที่ 1 
ยาว 170 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  680   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบมาตรฐาน 
ท.1) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
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13.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  5   เมตร ยาว 170 เมตร 
ระยะที่ 1 สายเนินผาทอง ยาว  หมู่ที่ 3 บ้านคลองสิบสาม   ต้ังไว้     496,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง  5   เมตร ยาว 170 เมตร ระยะที่ 1 สายเนินผาทอง ยาว  หมู่ที่ 
3 บ้านคลองสิบสาม หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  850   ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.15  เมตร (ตามแบบ
มาตรฐาน ท.1) (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
  

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส 00260) 
งานกีฬาและนันทนาการ (รหัส 00262)   รวม 297,500 บาท 
 

 งบด าเนินการ (รหัส 53000)   รวม 297,500 บาท 
  ค่าใช้สอย (รหสั 532000)     รวม  200,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 
320300)          
   -   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติดต าบลเขาสามสิบ  
           ต้ังไว้      200,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการแข่งขันกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดต าบลเขาสามสิบ  ประจ าปี 2563  (ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)     ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 
  ค่าวัสดุ (รหัส 533000)     รวม   97,500  บาท 
   ประเภทวัสดุกฬีา (รหสั 331300)   ต้ังไว้  97,500   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาส าหรับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านภายในต าบลเขาสามสิบ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565)      ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (รหัส 00260) 
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่ (รหัส 00263)  รวม 425,000 บาท 
 
 งบบุคลากร(รหสั 520000)    รวม -  บาท 
 
 งบด าเนินการ (รหัส 53000)   รวม 425,000 บาท 
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)    รวม -   บาท 
  ค่าใช้สอย (รหสั 532000)     รวม  425,000  บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (รหัส 
320300)          
   - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานบายศรีสู่ขวัญข้าวต าบลเขาสามสิบ  
                   ต้ังไว้  400,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดังานบายศรีสู่ขวัญข้าว    ซึ่งเป็นงานประเพณีวัฒนธรรมประจ าต าบลเขาสามสิบ   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   -ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา      ต้ังไว้   25,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา   (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจาก
เงินรายได้  
  ค่าวัสดุ (รหัส 533000)     รวม   -  บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค (รหสั 534000)    รวม -  บาท 
 
 งบลงทุน      รวม - บาท 
 
 งบเงินอุดหนุน (รหัส 560000)   รวม - บาท 
 
 งบรายจ่ายอ่ืน (รหัส 550000)   รวม - บาท 
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 แผนงานการเกษตร (รหัส 00320) 
งานส่งเสริมการเกษตร (รหัส 00321)   รวม 54,000  บาท 
 

 งบบุคลากร(รหสั 520000)    รวม -  บาท 
 งบด าเนินการ (รหัส 53000)      รวม 54,000  บาท 
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)  รวม -  บาท 
  ค่าใช้สอย (รหสั 532000)      รวม    54,000 บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  
320300)            

 1.  โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กษตรกรทฤษฎีใหม่  ต้ังไว้ 10,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กษตรกรทฤษฎีใหม่ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 
2565)   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   2.  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
           ต้ังไว้   10,000   
บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าริหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
   3.  โครงการอบรมท าไข่เค็มสมุนไพร      ต้ังไว้  12,000    
บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการอบรมท าไขเ่ค็มสมุนไพร (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)    ต้ัง
จ่ายจากเงินรายได้ 

4.  โครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกจิ   ต้ังไว้  12,000    
บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเหด็เศรษฐกิจ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2561 – 2565)    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

5.  โครงการอบรมส่งเสริมการจกัรสานผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาติ   ต้ังไว้  10,000    
บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการอบรมส่งเสรมิการจักรสานผลติภณัฑ์จากธรรมชาติ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565)    ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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 แผนงานการเกษตร (รหัส 00320) 

งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ (รหัส 003212)   รวม 25,000  บาท 
 

 งบบุคลากร(รหสั 520000)    รวม -  บาท 
 งบด าเนินการ (รหัส 53000)      รวม 25,000  บาท 
  ค่าตอบแทน (รหัส 531000)  รวม -  บาท 
  ค่าใช้สอย (รหสั 532000)      รวม    10,000 บาท 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ (รหัส  
320300)            

 1.  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
พ้ืนที่ต าบลเขาสามสิบ        ต้ังไว้ 10,000   บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 
พื้นที่ต าบลเขาสามสิบ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565)   ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

   2.  โครงการส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  ต้ังไว้   15,000   บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนนิโครงการส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 
2561 – 2565)  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
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แผนงานงบกลาง (00410) 
งานงบกลาง(รหัส 00411)     รวม  13,982,744 บาท 
 งบกลาง (รหสั 510000)    รวม  13,982,744 บาท 
  ประเภทเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (รหสั 110300)  ต้ังไว้  117,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทนของลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  ตามกฎหมาย 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 

ประเภทเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน     ต้ังไว้     4,200  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ  ตามกฎหมาย ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้ 
 
  ประเภท  เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ     ต้ังไว้  9,697,200 บาท 
เพื่อด าเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ   60  ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2552 และได้ขึ้น
ทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ    ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ  ลงวันท่ี  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์ิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสามสิบ ประจ าปีงบประมาณ 2563   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  
 
  ประเภท  เบ้ียยังชีพคนพิการ     ต้ังไว้  3,466,752 บาท 
เพื่อด าเนินการรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่คนพิการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   ลง
วันที่  15  ธันวาคม  2558  เรื่อง บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สามสิบ ประจ าปีงบประมาณ 2561   ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
  ประเภท เบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  (รหัส 110900)  ต้ังไว้  54,000    บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์ให้กับผูป้่วยเอดส์  จ านวน  9  คน  คนละ 500 บาทต่อเดือน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ประเภทส ารองจ่าย (รหัส 111000)    ต้ังไว้     300,739   บาท 
เพื่อจ่ายในกรณจี าเป็นเร่งด่วนท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร กรณีที่ประสบสา
ธารณภัย เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ และเพือ่ซ่อมแซมทรัพยส์ินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น ถนน 
สะพาน คลอง บล็อก ฯลฯ  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ 
 

  ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (รหัส 111100)  รวม   132,128   บาท 
- เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสบิ   

       ต้ังไว้   132,128    บาท 
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เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพของกองทุนหลกัประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ลงวันท่ี  29  กนัยายน  2552  เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑเ์พื่อการสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือเทศบาลต าบลด าเนินการและบริหารจดัการกองทุนร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รบัจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยค านวณตั้งจา่ยในอัตราเหมาจ่าย 40 บาทตอ่ประชากรทุกสิทธ์ิ ในพื้นที่  (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นด่วนท่ีสุด ที่ มท 0891.3/ว 2199  ลงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2552  และหนังสือกรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0891.3/ว 1514  ลงวันท่ี  26  กรกฎาคม  2554) ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ โดยค านวณตั้งจ่ายดังนี้ 
 
  จ านวนประชากรในพ้ืนท่ี ณ สิงหาคม 2562   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    132,752 บาท 

 
  ประเภทเงินสมบทกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  (รหสั 120100)   
         ต้ังไว้  210,101 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิน่ โดยถือปฏิบัตติามหนังสอืกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ท่ี มท 0808.5/ว 29  ลงวันท่ี  12  กรกฎาคม  2560  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  โดยค านวณตั้งจ่าย ดังนี ้
    
   

นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะ
อภิปราย  หรือมีข้อสงสัยในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ.  2563  อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ขอปิดการ
อภิปราย  และขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ.  2563 
หรือไม่  ขอมติ ครับ 

  ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบ  16  เสียง 
มีสมาชิกท่านใด  ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563   

   ขอมติครับ          - ไม่มี - 
มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง  ขอมติครับ   - ไม่มี – 
 

ที่ประชุม มีมติรับหลักการเป็นเอกฉันท์ 
 

นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ เมื่อท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  แล้วก็ให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสามสิบคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งการเสนอว่าคณะกรรมการแปรญัตติจ าเป็นจะต้องมี
กี่คนก็ให้ท่านสมาชิกสามารถเสนอจ านวนก่อนว่าในการตั้งคณะกรรมการฯในครั้งนี้จ าเป็นจะต้องมีกี่คน  ตามระเบียบระบุไว้  
ว่าไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกิน เจ็ดคน  ก็ขอเชิญเสนอได้ครับ 

 
นายกุลจิรา   ก าเหนิด  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   หมู่ 3 ขอเสนอ

คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน  มีผู้รับรอง  2 คน คือ  1) นางวราภรณ์  ศรีอวน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8   
2)  นายทองหล่วน  ไชยจ า   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1  เป็นผู้รับรอง 

 

นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าให้คณะกรรมการแปรญัตติ  มีจ านวนทั้งสิ้น 3  คน  และขอให้สมาชิกสภา อบต.เขา
สามสิบคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  3  คน  โดยให้เสนอคนท่ี 1 ก่อน แล้วเลือกคนต่อไปทีละคน 
ขอให้สมาชิกเสนอคนท่ี 1 เลยครับ 

 

         นายณรงค์สิทธิ์  อุดง สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  หมู่ที่ 9   เสนอ  นายทอง
หล่วน  ไชยจ า   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  มีผู้รับรอง  2  คน  คือ  1) นายสามิตร  สุทโท  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่2   2)  นาย
สุวิทย์  ขอนรัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11  เป็นผู้รับรอง   
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       นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าให้คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 1 คือนายทองหล่วน  ไชยจ า สมาชิกหมู่ที่ 1   

ต่อไปก็ให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 ขอเชิญเสนอครับ 
 

         นางกุลจริา  ก าเหนิด สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  หมู่ที่ 3   เสนอ นางชุติ
กาญจน์ สายจันทร์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13  มีผูร้ับรอง 2 คน คือ 1) นายตุ๊  บุญมาก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6   2) 
นายจรัญ  หสัดง สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 เป็นผู้รับรอง 
 

         นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ 
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าให้คณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่ 2 คือนางชุติกาญจน์ สายจันทร์ สมาชิกหมู่ที่ 13  
ต่อไปก็ให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 ขอเชิญเสนอครับ 

 
 

 

           นายตุ๊  บุญมาก  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   หมู่ที่ 6    เสนอ       นาย
ณรงค์สิทธ์ิ อุดง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9  มีผู้รับรอง 2 คน คือ  1) นายจักริน  แสนหนองชาติ  สมาชิกสภา   อบต.หมูท่ี ่
12   2) นางวราภรณ์  ศรีอวน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 เป็นผูร้บัรอง 
 

          นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ
เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีก็ถือว่าให้คณะกรรมการแปรญัตติ  คนท่ี 3 คือนายณรงค์สิทธ์ิ  อุดง สมาชิกหมู่ที่ 9  สรุปว่า 

        คณะกรรมการแปรญัตติ  มีจ านวนท้ังสิ้น  3  รายประกอบไปด้วย ดังนี้ 
1.  นายทองหล่วน  ไชยจ า  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 1 
2.  นางชุติกาญจน์  สายจันทร์ สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 13 
2.  นายณรงค์สิทธ์ิ  อุดง  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ที่ 9  
 

 เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
2563 แล้วก็ให้ทางคณะกรรมการแปรญัตติที่สภาได้แต่งตั้งไว้ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2563 ทั้งนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ขอก าหนดการยื่นค าขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ในวันท่ี  16 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ และน าส่งคืนสภาฯ
เพื่อประชุมพิจารณาในขั้นแปรญัตติและเห็นชอบเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ใน
วันท่ี  19 สิงหาคม  2562 เวลา  10.00  น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ และขอนัดประชุมในขั้น
แปรญัตติและเห็นชอบเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ในวันที่  20   สิงหาคม  2562 เวลา  
09.00 น. และจะท าเป็นหนังสือเชิญประชุมแจ้งสมาชิกสภา อบต.เขาสามสิบทราบอีกครั้ง  

นางจิราพร  ลีละศาสตร์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ขอแจ้งนัด
คณะกรรมการแปรญัตติประชุมเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562  
เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ  

 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ         
                     

  นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   ในระเบียบวาระอื่นมี
ท่านสมาชิกท่านใดหรือท่านก านันผู้ใหญ่บ้านมเีรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุม ทราบก็ขอเชิญครับ 

 
นายบุญน้อม  ฉุนกระโทก  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  เรียนท่านประธานสภา ก านันและผู้ใหญ่บ้าน 

และสมาชิกทุกๆท่าน ตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยากจะฝากทางที่ประชุมสภาได้พิจารณาเรื่องโรงสูบน้ าดิบ 
อยากจะเคลื่อนย้ายโรงสูบน้ าดิบให้ไปอยู่ใกล้จุดความลึกที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ าประปาในหมู่บ้านครับ 
ขอบคุณครับ 
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นางสุวรรณะ  ประไพ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  เรียนท่านประธานสภา ก านันและผู้ใหญ่บ้าน และ
สมาชิกทุกๆท่าน  อยากจะปรึกษาหารือในเรื่องของโครงการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิที่ตั้งไว้ในข้อบัญญตั ิผู้ใหญ่มองว่าในส่วน
ของการจัดเป็นรูปแบบของการฝึกอบรมอาจไม่เกิดผลสักเท่าไหร่ จึงอยากเสนอเป็นการตดิตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บา้นแทน
อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาได้มากกว่าการฝึกอบรมค่ะ  

นายจรัญ  ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ ก็ในเรื่องของการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดเป็นแนวทางที่ดีเลยครับ ผมจะรับไปพิจารณาครบั โดยเฉพาะหมู่บ้านเล็กๆ เหมาะแก่การตดิตั้งเพราะสะดวกในการ
ดูแลได้ทั่วถึงครับ  

นายดุสิต  บุญธรรม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1  เรียนท่านประธานสภา ก านันและผู้ใหญ่บ้าน และ
สมาชิกทุกๆท่าน ส าหรับปญัหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านโคกมันในตอนนี้นะครับ ก็คือเรื่องน้ าประปาไม่พอใช้ ซึ่งในตอนนี้ทางผมได้
ปรึกษากับท่านนายกแล้วและส ารวจดูแล้วว่าพื้นที่ในหมู่บ้านมสีระหลวงซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้าน มีขนาด 3 ไร่ กว่า อยากให้ทาง
อบต. ได้จดัท าให้เป็นแหล่งน้ าประปาครับ  

 
 

นายจรัญ  ข าสุขเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   เรียนท่านประธานสภา 
ก านันและผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกทุกๆท่าน เดี๋ยววันจันทร์ผมกับช่างจะลงพื้นที่ไปส ารวจพ้ืนท่ีของท่านนะครับ และในปีหน้าจะ
ให้เจ้าหน้าทีท่ าเรื่องของแท้งก์ประปาไปยังกรมครับ และอีกเรื่องนะครับจะเรียนให้ท่านได้พิจารณากันสักนิดครับ คือเรื่องงาน
ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวในปีหน้าของเรา ทุกปีทางจังหวัดจะอุดหนุนเงินงบประมาณในการจัดงานให้กับทาง อบต.แต่ปีหน้า
นี้ทางจังหวัดไม่ได้อุดหนุนเงินให้แล้วนะครับ จะเหลือแต่เงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดงานของทาง อบต.เองจ านวนสี่แสนบาท 
และข้าวในนาปีนี้ไม่เป็นผลดีนักเพราะแห้งแล้งมากในนาข้าวมีแต่หญ้าเต็มไปหมด ซึ่งมีผลในการจัดงานประเพณีของเราและ
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานกันครับ อยากฝากให้ทุกๆท่านได้พิจารณาดูกันครับว่าเร าควรท าอย่างไรกันดี และเรื่อง
สุดท้ายเรื่องท าบุญเยี่ยมวัด โครงการนี้ผมจัดทุกปีอยากขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิกเข้าร่วมกันทุกวันพระด้วยนะครับ ครับ
ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 
     นายสมัย  อุดง    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ   มีสมาชิกท่านใดมี
เรื่องที่จะแจ้งให้ท่ีประชุมไดร้ับทราบอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่
ได้ร่วมประชุมและท าให้การประชุมในวันน้ีส าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี  ขอปิดการประชุมครับ 
 

ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
 
 

     
 
 ลงช่ือ            ผู้จดรายงานการประชุมฯ 
                         (นางจิราพร   ลีละศาสตร)์      

                      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ 
 
 

                        ลงช่ือ               ผู้ตรวจรายงานการประชุมฯ 
                        (นายสมยั  อุดง  ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบ                  
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