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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



ค ำน ำ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
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ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  อ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายอื่นก าหนด  แนวนโยบายแห่งรัฐ  สภาพปัญหา  และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี  การท่ีจะบริหารกิจการหรือส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดประสิทธิผล  สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนประเทศชาติได้นั้น  จ าเป็นต้องมีการวางแผน  ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  เหมาะสมกับสถานการณ์ 
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พ.ศ. 2565  ขึ้น  ตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด  โดยเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ีจัดท า
ขึ้นแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) และเป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้วาง
ไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  
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องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 
เขต/อ าเภอ โนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา 

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

ม.3  ซอย-  ถนนโนนไทย-หนองสรวง  แขวง/ต าบล บ้านวัง 
  เขต/อ าเภอ โนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  30220 

      

   

พื้นที ่ 38.38 ตารางกิโลเมตร 

   

ประชากรทั้งหมด 4,654 คน 

ชาย 2,307 คน 

หญิง 2,347 คน 

   

   

 ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 1 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
           บัดนี้  ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน 21,799,324.97 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม  จ านวน 39,626,950.34 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 9,340,646.49 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ  

        รวม 8,764.56 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 16 โครงการ  

       รวม 1,092,834.63 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 29,727,791.88 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 9,248.00 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 130,075.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 158,741.91 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 4.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 14,669,586.97 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จ านวน 14,760,136.00 บาท 
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  2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,374,450.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 24,908,010.29 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 8,690,869.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 9,465,273.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,437,308.29 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 740,540.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,574,020.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 3,374,450.00 บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 3,757,728.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 
 

 3. งบเฉพาะการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

 ประเภทกิจการ  กิจการประปา     
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีรายรับจริง   608,692.88   บาท  รายจ่ายจริง   504,374 .72  บาท 
     เงินกู้จากธนาคาร / อื่นๆ           จ านวน                -              บาท 
     ยืมเงินสะสม                       จ านวน                -              บาท      
     ก าไรสะสม / ขาดทุนสะสม  จ านวน        104,318.16        บาท 
     เงินฝากธนาคารท้ังส้ิน  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2563  จ านวน   834,176.55  บาท 
     ทรัพย์รับจ าน า                              จ านวน                -              บาท 
     เงินสะสม    จ านวน        826,610.94        บาท      
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 ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
    

1. รายรับ    

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 9,248.00 79,900.00 82,600.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

130,075.00 166,800.00 138,250.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 158,741.91 160,000.00 160,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4.00 21,500.00 1,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 10,000.00 0.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 298,068.91 438,200.00 381,850.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 14,669,586.97 16,397,000.00 16,518,150.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

14,669,586.97 16,397,000.00 16,518,150.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 14,760,136.00 14,786,600.00 15,100,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

14,760,136.00 14,786,600.00 15,100,000.00 

รวม 29,727,791.88 31,621,800.00 32,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 

 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2563 
ประมาณการ 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 8,690,869.00 9,697,600.00 10,190,270.00 

  งบบุคลากร 9,465,273.00 11,362,720.00 11,375,750.00 

  งบด าเนินงาน 4,437,308.29 5,669,380.00 5,350,880.00 

  งบลงทุน 740,540.00 3,310,100.00 3,417,700.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,574,020.00 1,562,000.00 1,645,400.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 24,908,010.29 31,621,800.00 32,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ

เร่ือง 
งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 

        

      
ด้าน รวม 

ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,474,800 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 228,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,026,030 

  แผนงานสาธารณสุข 616,020 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,269,400 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 77,720 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 35,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,011,760 

  แผนงานการเกษตร 71,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 10,190,270 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจา่ย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสมีา 
 

แผนงานงบกลาง 
       
    งาน 

งบกลาง รวม 
 

งบ    
     

       

งบกลาง 10,190,270 10,190,270  

    งบกลาง 10,190,270 10,190,270  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป      
            
    งาน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งานบริหาร 
งานคลัง 

งานควบคุม
ภายในและการ

ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 
งบ   

    
      

งบบุคลากร 5,121,500 511,320 1,904,300 379,320 7,916,440 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,398,480 0 0 0 2,398,480 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 2,723,020 511,320 1,904,300 379,320 5,517,960 

งบด าเนินงาน 1,851,660 122,600 548,000 0 2,522,260 

    ค่าตอบแทน 736,130 92,600 393,000 0 1,221,730 

    ค่าใช้สอย 644,530 30,000 60,000 0 734,530 

    ค่าวัสดุ 110,000 0 90,000 0 200,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 361,000 0 5,000 0 366,000 

งบลงทุน 0 0 16,100 0 16,100 

    ค่าครุภัณฑ์ 0 0 16,100 0 16,100 

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000 

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000 

รวม 6,993,160 633,920 2,468,400 379,320 10,474,800 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
       

    งาน 
งานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
รวม 

 

งบ 
   
     

       

งบด าเนินงาน 228,000 228,000  

    ค่าตอบแทน 40,000 40,000  

    ค่าใช้สอย 158,000 158,000  

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000  

รวม 228,000 228,000  
 
แผนงานการศึกษา  
        

    งาน 
งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษา 
รวม งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 837,480 288,000 1,125,480 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 837,480 288,000 1,125,480 

งบด าเนินงาน 309,290 1,171,560 1,480,850 

    ค่าตอบแทน 71,290 23,000 94,290 

    ค่าใช้สอย 178,000 408,860 586,860 

    ค่าวัสดุ 60,000 739,700 799,700 

งบลงทุน 4,300 0 4,300 

    ค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 4,300 

งบเงินอุดหนุน 0 1,415,400 1,415,400 

    เงินอุดหนุน 0 1,415,400 1,415,400 

รวม 1,151,070 2,874,960 4,026,030 
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แผนงานสาธารณสุข 
       

    งาน 
งานบริการสาธารณสุขและ

งานสาธารณสุขอื่น 
รวม 

 

งบ 
   
     

       

งบบุคลากร 168,200 168,200  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 168,200 168,200  

งบด าเนินงาน 227,820 227,820  

    ค่าตอบแทน 13,840 13,840  

    ค่าใช้สอย 143,980 143,980  

    ค่าวัสดุ 70,000 70,000  

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000  

    เงินอุดหนุน 220,000 220,000  

รวม 616,020 616,020  
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
       

    งาน 
งานสวัสดิการสังคมและ

สังคมสงเคราะห์ 
รวม 

 

งบ    
     

       

งบบุคลากร 986,770 986,770  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 986,770 986,770  

งบด าเนินงาน 271,230 271,230  

    ค่าตอบแทน 88,230 88,230  

    ค่าใช้สอย 138,000 138,000  

    ค่าวัสดุ 45,000 45,000  

งบลงทุน 11,400 11,400  

    ค่าครุภัณฑ์ 11,400 11,400  

รวม 1,269,400 1,269,400  
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
       

    งาน 
งานส่งเสริมและสนับสนุน

ความเข้มแข็งชุมชน 
รวม 

 

งบ 
   
     

       

งบด าเนินงาน 77,720 77,720  

    ค่าใช้สอย 77,720 77,720  

รวม 77,720 77,720  
 
 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
        

    งาน งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับศาสนา 
วัฒนธรรม และ

นันทนาการ 

งานศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

รวม งบ 
  
    

      

งบด าเนินงาน 20,000 5,000 25,000 

    ค่าใช้สอย 20,000 5,000 25,000 

งบเงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 

    เงินอุดหนุน 0 10,000 10,000 

รวม 20,000 15,000 35,000 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       

    งาน 

งานก่อสร้าง รวม 

 

งบ 
   
     

       

งบบุคลากร 1,178,860 1,178,860  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,178,860 1,178,860  

งบด าเนินงาน 447,000 447,000  

    ค่าตอบแทน 89,000 89,000  

    ค่าใช้สอย 228,000 228,000  

    ค่าวัสดุ 130,000 130,000  

งบลงทุน 3,385,900 3,385,900  

    ค่าครุภัณฑ์ 9,100 9,100  

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 3,376,800 3,376,800  

รวม 5,011,760 5,011,760  
 
 
แผนงานการเกษตร 
       

    งาน 
งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 

 

งบ 
   
     

       

งบด าเนินงาน 71,000 71,000  

    ค่าใช้สอย 71,000 71,000  

รวม 71,000 71,000  
 



 
 

14 
 

วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  15:35:59       หน้า : 1/1 

รายงานประมาณการรายรบั 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
            

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
หมวดภาษีอากร             
     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 30,343.69 740.00 900.00 0.00 % 900.00 
     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 40,704.00 1,714.00 36,200.00 0.00 % 36,200.00 
     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 0.00 37,800.00 0.00 % 37,800.00 
     ภาษีป้าย 4,056.00 6,794.00 5,000.00 54.00 % 7,700.00 

รวมหมวดภาษีอากร 75,103.69 9,248.00 79,900.00     82,600.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,018.50 0.00 100.00 % 1,100.00 
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว เพื่อการโฆษณา 

180.00 140.00 200.00 -25.00 % 150.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 780.00 880.00 800.00 25.00 % 1,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 200.00 400.00 300.00 66.67 % 500.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 123,292.00 89,815.00 123,000.00 -26.83 % 90,000.00 
     ค่าปรับอื่น ๆ 2,300.00 5,260.00 2,500.00 120.00 % 5,500.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

21,300.00 29,500.00 35,000.00 0.00 % 35,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 4,271.50 3,061.50 5,000.00 0.00 % 5,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 152,323.50 130,075.00 166,800.00     138,250.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
     ดอกเบ้ีย 156,519.61 158,741.91 160,000.00 0.00 % 160,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 156,519.61 158,741.91 160,000.00     160,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             

     ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 20,500.00 0.00 21,000.00 
-

100.00 
% 0.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 200.00 4.00 500.00 100.00 % 1,000.00 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,700.00 4.00 21,500.00     1,000.00 

หมวดรายได้จากทุน             

     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 41,909.00 0.00 10,000.00 
-

100.00 
% 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 41,909.00 0.00 10,000.00     0.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 
หมวดภาษีจัดสรร             
     ภาษีรถยนต์ 527,518.32 524,779.97 560,000.00 0.00 % 560,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 8,326,702.96 7,735,896.84 8,740,000.00 0.55 % 8,788,150.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,046,095.33 2,047,157.11 2,150,000.00 2.33 % 2,200,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 111,447.46 118,540.14 112,000.00 7.14 % 120,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 4,115,403.17 3,574,627.48 4,100,000.00 0.00 % 4,100,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 57,925.89 56,584.11 58,000.00 3.45 % 60,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 36,256.39 31,762.32 37,000.00 8.11 % 40,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

612,572.00 580,239.00 640,000.00 1.56 % 650,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 15,833,921.52 14,669,586.97 16,397,000.00     16,518,150.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             
     เงินอุดหนุนท่ัวไป 14,242,775.00 14,760,136.00 14,786,600.00 2.12 % 15,100,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,242,775.00 14,760,136.00 14,786,600.00     15,100,000.00 
รวมทุกหมวด 30,523,252.32 29,727,791.88 31,621,800.00     32,000,000.00 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 

        
               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  และโดยอนุมัติของ
นายอ าเภอโนนไทย 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 32,550,000 บาท 
                ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน
ท่ัวไป เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  32,000,000  บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,474,800 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 228,000 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 4,026,030 

  แผนงานสาธารณสุข 616,020 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,269,400 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 77,720 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 35,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,011,760 

  แผนงานการเกษตร 71,000 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 10,190,270 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,000,000 
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 ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 550,000 บาท ดังนี ้ 
        

งบ ยอดรวม 
งบด าเนินงาน 550,000 

รวมรายจ่าย 550,000 
        

               ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
        
 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
    
  ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
    

    
 

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

   (นายประยูร  ยันประเวช) 

   ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

อนุมัติ  

    

  
 
 

 

(ลงนาม)..................................................  
      (นายสมพงษ์  หอมสนิท)  

      ต าแหน่ง นายอ าเภอโนนไทย  
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วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:03:59        หน้า : 1/1 

 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
        

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น  32,000,000   บาท   แยกเป็น 
 

รายได้จัดเก็บเอง 
 

 หมวดภาษีอากร รวม 82,600 บาท 

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ านวน 900 บาท 

    

- ประมาณการรายรับไว้จากการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของ อบต.บ้านวัง ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
พ.ศ. 2561 
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีบ ารุงท้องที่ จ านวน 36,200 บาท 

    
- ประมาณการรายรับไว้เท่ากับรายละเอียดลูกหนี้ (กค.2)
ประจ าปี พ.ศ. 2563  
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

  

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 37,800 บาท 

    

- ประมาณการรายรับไว้จากการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของ อบต.บ้านวัง ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
พ.ศ. 2561 
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีป้าย จ านวน 7,700 บาท 

    

- ประมาณการตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 138,250 บาท 

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,100 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว  
เพื่อการโฆษณา 

จ านวน 150 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 1,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน 500 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 90,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน 5,500 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 

จ านวน 35,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 5,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 160,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จ านวน 160,000 บาท 
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- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,000 บาท 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 1,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 

  

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,518,150 บาท 

  ภาษีรถยนต์ จ านวน 560,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,788,150 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,200,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 120,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 4,100,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 60,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 40,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 

จ านวน 650,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 

  

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 15,100,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 15,100,000 บาท 

    

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกท า 
(1) เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี และภารกิจ 
ถ่ายโอนเลือกท า  ประมาณการไว้ 2,659,440 บาท 
(2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)  
ประมาณการไว้  83,300 บาท 
(3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
ประมาณการไว้  39,600  บาท 
(4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย
ประมาณการไว้ 93,900 บาท 
(5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
ประมาณการไว้    252,200   บาท  
(6) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กประถมศึกษา
ประมาณการไว้   645,800  บาท 
(7) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา
ประมาณการไว้  1,415,400  บาท 
(8) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวและสวัสดิการส าหรับ
ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก   
ประมาณการไว้  288,000  บาท 
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(9) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
สงเคราะห์เบี้ยความพิการ) ประมาณการไว ้  1,612,800  บาท 
(10) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) ประมาณการไว ้ 6,000  บาท 
(11) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้
แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ) ประมาณการไว้  7,740,000  บาท 
(12) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข ประมาณการไว้   220,000  บาท 
(13) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประมาณการไว้   7,200  บาท 
(14) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์  
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี ประมาณการไว้  36,360  บาท 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  15:36       หน้า : 1/1 
             

รายงานประมาณการรายจา่ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา 
             

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานงบกลาง             
งบกลาง             
  งบกลาง             
  งบกลาง             
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 63,989 67,939 79,200 4.76 % 82,970 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,554.13 2,981 3,500 0 % 3,500 
    เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 200,000 300,000 300,000 -33.33 % 200,000 
    เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,554,000 6,727,500 7,368,000 5.05 % 7,740,000 
    เบ้ียยังชีพความพิการ 1,206,400 1,292,000 1,468,800 9.8 % 1,612,800 
    เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 6,000 0 % 6,000 
    เงินส ารองจ่าย 54,357 20,459 380,000 -73.68 % 100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

      
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

0 0 0 100 % 345,000 

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 155,750 173,990 344,200 -100 % 0 

รวมงบกลาง 8,343,050.13 8,690,869 10,049,700     10,190,270 
รวมงบกลาง 8,343,050.13 8,690,869 10,049,700     10,190,270 
รวมงบกลาง 8,343,050.13 8,690,869 10,049,700     10,190,270 

รวมแผนงานงบกลาง 8,343,050.13 8,690,869 10,049,700     10,190,270 
แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารท่ัวไป             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             
    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 514,080 514,080 514,080 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 514,080 
    ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,200 0 % 42,200 

    
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 
 

42,120 
 

42,120 
 

42,200 
 

0 
 

% 
 

42,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
/นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,800,000 1,800,000 1,742,400 -1.65 % 1,713,600 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,484,720 2,427,280     2,398,480 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,836,360 1,945,080 3,725,720 -59.21 % 1,519,680 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 84,000 70,000 84,000 0 % 84,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 168,000 182,000 210,000 -20 % 168,000 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 590,820 623,460 675,060 5.36 % 711,240 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 354,977 428,280 714,600 -69.77 % 216,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 40,150 31,140 45,200 -46.68 % 24,100 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,074,307 3,279,960 5,454,580     2,723,020 
รวมงบบุคลากร 5,559,027 5,764,680 7,881,860     5,121,500 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 471,980 -1.03 % 467,130 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 6,720 6,000 -16.67 % 5,000 
    ค่าเช่าบ้าน 116,950 114,000 264,000 -22.73 % 204,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 60,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 23,285 28,400 60,000 -100 % 0 
รวมค่าตอบแทน 140,235 149,120 801,980     736,130 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 10,000 -80 % 2,000 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 10,644 3,450 30,000 -52.07 % 14,380 
      ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าท่ีท าความสะอาด 97,050 0 0 0 % 0 

      
ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
สถานท่ีราชการ 

75,770 0 0 0 % 0 

      ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 6,460.5 0 0 0 % 0 
      ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ 0 98,700 108,000 0 % 108,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 0 99,000 108,000 0 % 108,000 
      ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 29,568.37 30,000 0 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 0 0 5,000 -60 % 2,000 
      ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 910 0 0 0 % 0 
      โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 0 3,000 0 0 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 27,050 25,455 60,000 0 % 60,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

141,081 69,798 194,240 -79.41 % 40,000 

      ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธีหรือวันส าคัญต่างๆ 0 0 2,000 0 % 2,000 
      ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 2,920 2.74 % 3,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 30,000 
      โครงการงานรัฐพิธ ี 0 141,000 0 0 % 0 

      
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 100,000 

      

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ของ อบต.บ้านวัง 

0 196,760 204,010 -50.98 % 100,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง อบต.บ้านวัง   

198,300 0 0 0 % 0 

      
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน 
การทุจริต 

0 0 0 100 % 15,150 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 12,179 5,500 10,000 200 % 30,000 
รวมคา่ใช้สอย 569,444.5 672,231.37 764,170     644,530 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 63,807 118,285 60,000 -16.67 % 50,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 11,545 17,850 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,241.5 0 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,570 9,130 10,000 100 % 20,000 

รวมค่าวัสดุ 95,163.5 145,265 110,000     110,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 273,781.71 292,822.46 250,000 -12 % 220,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 1,151.7 1,222.85 16,000 0 % 16,000 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 2,000 0 % 2,000 



 
 

30 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 92,809.21 92,394.16 123,000 -4.07 % 118,000 
    ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าสาธารณูปโภค 367,742.62 386,439.47 391,000     361,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,172,585.62 1,353,055.84 2,067,150     1,851,660 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             

      
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง  
ขนาด 12,000 บีทียู 

0 17,000 0 0 % 0 

      
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง  
ขนาด 24,000 บีทียู 

0 28,000 0 0 % 0 

      ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส 0 198,000 0 0 % 0 
      เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 105,000 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
      ป้ายหยุดตรวจแบบสามเหล่ียม 19,500 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             

      
เครื่องปั่นไฟฟ้า 
 

0 
 

0 
 

53,700 
 

-100 
 

% 
 

0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 9,500 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์โรงงาน             
      เครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว 3,590 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน 32,000 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

0 0 4,300 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 169,590 243,000 58,000     0 
รวมงบลงทุน 169,590 243,000 58,000     0 

  งบรายจ่ายอื่น             
  รายจ่ายอื่น             
    รายจ่ายอื่น             

      
ค่าจ้างองค์กรท่ีเป็นกลางในการประเมินผลในมิติ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมรายจ่ายอื่น 0 0 20,000     20,000 
รวมงบรายจ่ายอื่น 0 0 20,000     20,000 

รวมงานบริหารท่ัวไป 6,901,202.62 7,360,735.84 10,027,010     6,993,160 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานวางแผนสถิติและวิชาการ             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 311,640 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 199,680 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     511,320 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     511,320 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 42,600 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 2,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 48,000 

รวมคา่ตอบแทน 0 0 0     92,600 
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 15,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000 
รวมค่าใช้สอย 0 0 0     30,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     122,600 
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 0     633,920 

งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,412,100 1,487,820 0 100 % 1,692,300 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 0 100 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 122,100 152,400 0 100 % 170,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 10,750 6,993 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,586,950 1,689,213 0     1,904,300 
รวมงบบุคลากร 1,586,950 1,689,213 0     1,904,300 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

99,200 279,350 390,000 -30.77 % 270,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000 
    ค่าเช่าบ้าน 83,900 80,500 0 100 % 110,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 10,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,100 1,100 0 0 % 0 
รวมค่าตอบแทน 184,200 360,950 390,000     393,000 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานคนงานท่ัวไป  9,000 0 0 0 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

32,834 17,000 10,000 200 % 30,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 41,834 17,000 20,000     60,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 34,536 38,930 40,000 0 % 40,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 76,900 94,150 70,000 -28.57 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 111,436 133,080 110,000     90,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 0 5,000     5,000 
รวมงบด าเนินงาน 337,470 511,030 525,000     548,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             
      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 11,800 
      ตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด  10,900 0 0 0 % 0 
      ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด 920 x 310 x 1820 มม. 0 22,000 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน 16,000 0 0 0 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 0 22,000 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InK Tank 
Printer) 

0 0 0 100 % 4,300 

รวมค่าครุภัณฑ์ 26,900 22,000 22,000     16,100 
รวมงบลงทุน 26,900 22,000 22,000     16,100 

รวมงานบริหารงานคลัง 1,951,320 2,222,243 547,000     2,468,400 
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 379,320 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     379,320 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     379,320 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 0     379,320 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 8,852,522.62 9,582,978.84 10,574,010     10,474,800 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

33,600 16,800 56,800 -29.58 % 40,000 

รวมค่าตอบแทน 33,600 16,800 56,800     40,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าท่ีประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า 0 93,750 108,000 0 % 108,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

0 94,310 0 0 % 0 

      โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7,900 8,175 9,650 3.63 % 10,000 
      โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 6,175 0 9,650 3.63 % 10,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 26,000 192,600 50,000 -40 % 30,000 

รวมคา่ใช้สอย 40,075 388,835 177,300     158,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 6,000 0 0 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 27,800 10,000 -100 % 0 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 23,369 23,865 30,000 0 % 30,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 60,000 6,800 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 83,369 64,465 40,000     30,000 
รวมงบด าเนินงาน 157,044 470,100 274,100     228,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
      ขาต้ังไฟแว้บพร้อมสัญญาณไฟไซเรน 24,000 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ก่อสร้าง             
      จัดซื้อเล่ือยยนต์ 7,700 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
      เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 5,100 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง             
      ท่อดูดน้ าดับเพลิง 14,500 0 0 0 % 0 
      สายส่งน้ าดับเพลิงสีแดงชนิดผ้าใบ 0 7,600 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      สายส่งน้ าดับเพลิงสีแดงชนิดยางสังเคราะห์  0 7,840 0 0 % 0 
      สายส่งน้ าดับเพลิง 8,500 0 0 0 % 0 
      หัวฉีดด้ามปืน 25,000 0 0 0 % 0 
      หัวฉีดปรับฝอย 2,500 0 0 0 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
      ปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ า 0 460,100 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 87,300 475,540 0     0 
รวมงบลงทุน 87,300 475,540 0     0 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 244,344 945,640 274,100     228,000 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 244,344 945,640 274,100     228,000 

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 384,828 366,060 399,000 99.37 % 795,480 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 255,000 260,880 282,600 -100 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,420 18,540 17,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 706,248 687,480 740,600     837,480 
รวมงบบุคลากร 706,248 687,480 740,600     837,480 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 82,000 -19.16 % 66,290 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 82,000     71,290 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 10,000 -50 % 5,000 
      ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ 80,700 84,900 8,000 1,250 % 108,000 
      ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

49,792 600 30,000 -16.67 % 25,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 15,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 20,000 0 % 20,000 

รวมคา่ใช้สอย 130,492 85,500 73,000     178,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 16,806 25,560 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 7,839 13,160 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 7,440 20,000 0 % 20,000 

รวมคา่วัสดุ 24,645 46,160 60,000     60,000 
รวมงบด าเนินงาน 155,137 131,660 215,000     309,290 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) 

4,300 0 0 100 % 4,300 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมค่าครุภัณฑ์ 4,300 0 0     4,300 
รวมงบลงทุน 4,300 0 0     4,300 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 865,685 819,140 955,600     1,151,070 
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 276,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     288,000 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     288,000 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 23,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     23,000 
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัย 

25,800 0 0 0 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 5,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 5,000 

      
โครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

0 6,040 0 100 % 13,760 

      
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
บ้านวัง 

0 3,500 0 100 % 10,000 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 411,440 389,620 386,400 -2.92 % 375,100 
รวมค่าใช้สอย 437,240 399,160 386,400     408,860 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 6,042 9,840 0 0 % 0 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 0 100 % 739,700 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 379,058.38 448,599.7 739,660 -100 % 0 

รวมคา่วัสดุ 385,100.38 458,439.7 739,660     739,700 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงบด าเนินงาน 822,340.38 857,599.7 1,126,060     1,171,560 
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
      โครงการเล้ียงแพะเนื้อ 0 60,000 0 0 % 0 

      
อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนใน
โรงเรียนในพืน้ท่ี 

1,426,000 1,294,020 1,332,000 6.26 % 1,415,400 

รวมเงินอุดหนุน 1,426,000 1,354,020 1,332,000     1,415,400 
รวมงบเงินอุดหนุน 1,426,000 1,354,020 1,332,000     1,415,400 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,248,340.38 2,211,619.7 2,458,060     2,874,960 
รวมแผนงานการศึกษา 3,114,025.38 3,030,759.7 3,413,660     4,026,030 

แผนงานสาธารณสุข             
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 154,100 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 14,100 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     168,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     168,200 
  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 12,840 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 1,000 
รวมค่าตอบแทน 0 0 0     13,840 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว 6,426 6,138 7,200 0 % 7,200 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 2,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 4,000 
      โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความพอเพียง 68,990 0 56,270 -16.55 % 46,960 

      
โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 
 

54,050 
 

25,050 
 

50,010 
 

-5.1 
 

% 
 

47,460 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง  
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภร
วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี) 

0 33,120 36,300 0.17 % 36,360 

      

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

32,880 0 0 0 % 0 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการท าหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 

0 30,538 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 9,690 0 30,000 -100 % 0 
รวมค่าใช้สอย 172,036 94,846 179,780     143,980 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,516 12,329.3 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 0 36,000 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 10,516 48,329.3 70,000     70,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

รวมงบด าเนินงาน 182,552 143,175.3 249,780     227,820 
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 1 บ้านดอนต าแย 

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 10 บ้านดอนใหม่ 

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 2 บ้านบ ุ

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 3  บ้านวัง 

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

      

อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
หมู่ท่ี 4  บ้านหนองกลางดอน 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

0 
 
 

% 
 
 

20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
หมู่ท่ี 6  บ้านโคกสะอาด 

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 7 บ้านถนนวาร ี

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   
หมู่ท่ี 9  บ้านดอนมะยม 

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 11 บ้านวังสง่า 

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5 บ้านหนองน้ าใส 

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 8  บ้านวังใหม ่

20,000 20,000 20,000 0 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000     220,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 220,000 220,000     220,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 402,552 363,175.3 469,780     616,020 
รวมแผนงานสาธารณสุข 402,552 363,175.3 469,780     616,020 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานสังคมสงเคราะห์             
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 326,760 349,440 377,400 -100 % 0 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 141,720 147,480 156,360 -100 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 17,700 11,940 12,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 528,180 550,860 587,760     0 
รวมงบบุคลากร 528,180 550,860 587,760     0 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 77,000 -100 % 0 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 1,200 6,215 10,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 
 

1,200 
 

6,215 
 

87,000 
 

    
0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 20,000 -100 % 0 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร่       0 0 3,000 -100 % 0 
      ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 5,000 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 1,080 20,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 10,000 -100 % 0 
รวมคา่ใช้สอย 0 1,080 58,000     0 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 9,808 8,820 10,000 -100 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 35,400 2,750 30,000 -100 % 0 

รวมค่าวัสดุ 45,208 11,570 40,000     0 
รวมงบด าเนินงาน 46,408 18,865 185,000     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             
      ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 0 0 5,500 -100 % 0 
      ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 0 0 5,500 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านักงาน 16,000 0 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

4,300 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,300 0 11,000     0 
รวมงบลงทุน 20,300 0 11,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 594,888 569,725 783,760     0 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 775,320 
    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 163,450 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 6,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     986,770 

รวมงบบุคลากร 0 0 0     986,770 
  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 78,230 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     88,230 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาและบริการ 0 0 0 100 % 20,000 
      ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 8,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 20,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000 

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต.บ้าน
วัง 

0 0 40,000 25 % 50,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 20,000 
รวมค่าใช้สอย 0 0 40,000     138,000 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 20,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 5,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000 

รวมคา่วัสดุ 0 0 0     45,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 40,000     271,230 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             
      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900 
      ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 0 0 0 100 % 5,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     11,400 
รวมงบลงทุน 0 0 0     11,400 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 0 40,000     1,269,400 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 594,888 569,725 823,760     1,269,400 

แผนงานเคหะและชุมชน             
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 503,460 406,020 435,900 -100 % 0 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 293,640 311,400 343,200 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 25,200 13,620 12,000 -100 % 0 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 864,300 773,040 833,100     0 

รวมงบบุคลากร 864,300 773,040 833,100     0 
  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 95,000 -100 % 0 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 7,620 5,000 -100 % 0 
    ค่าเช่าบ้าน 24,000 24,000 36,000 -100 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 4,200 2,100 15,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 28,200 33,720 151,000     0 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 80,000 82,213.6 115,000 -100 % 0 
       ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าท่ีคนงานท่ัวไป  96,450 0 0 0 % 0 
      ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ 0 97,500 108,000 -100 % 0 
      ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 7,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      ค่าธรรมเนียมในการรังวัดท่ีดิน    0 0 60,000 -100 % 0 
      ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ  0 0 5,000 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร      

18,940 9,600 30,000 -100 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 93,000 6,500 400,000 -100 % 0 
รวมคา่ใช้สอย 288,390 195,813.6 725,000     0 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 15,050 24,910 40,000 -100 % 0 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 97,890 99,225 100,000 -100 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 230,033.15 376,333.85 620,000 -100 % 0 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 47,370 22,120 30,000 -100 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,600 38,550 30,000 -100 % 0 
    วัสดุอื่น 14,600 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 434,543.15 561,138.85 820,000     0 
รวมงบด าเนินงาน 

 
751,133.15 

 
790,672.45 

 
1,696,000 

 
    

0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ส ารวจ             
      เทปวัดระยะสเเตนเลส 0 0 6,000 -100 % 0 
      บันไดไฟเบอร์กลาสทรงเอ 12,500 0 0 0 % 0 
      บันไดไฟเบอร์กลาสพาด 2 ตอนเล่ือน 25,350 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  0 0 16,590 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ
ขนาด A3 

6,300 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 44,150 0 22,590     0 
รวมงบลงทุน 44,150 0 22,590     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 1,659,583.15 1,563,712.45 2,551,690     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานไฟฟ้าและประปา             
  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
      ปรับปรุงต่อเติมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 0 0 29,900 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 29,900     0 
รวมงบลงทุน 0 0 29,900     0 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 29,900     0 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,659,583.15 1,563,712.45 2,581,590     0 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

0 
 

0 
 

22,170 
 

6.81 
 

% 
 

23,680 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
แผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

0 16,500 0 0 % 0 

      โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) 28,100 57,730 32,750 0 % 32,750 

      
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

0 0 24,080 -11.59 % 21,290 

รวมค่าใช้สอย 28,100 74,230 79,000     77,720 
รวมงบด าเนินงาน 28,100 74,230 79,000     77,720 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 28,100 74,230 79,000     77,720 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 28,100 74,230 79,000     77,720 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการจัดงานหรือเข้าร่วมงานวันส าคัญของราชการ 0 1,000 20,000 0 % 20,000 
รวมค่าใช้สอย 0 1,000 20,000     20,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 1,000 20,000     20,000 
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 0 1,000 20,000     20,000 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 2,000 0 5,000 0 % 5,000 
รวมค่าใช้สอย 2,000 0 5,000     5,000 

รวมงบด าเนินงาน 2,000 0 5,000     5,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
      โครงการประเพณีบวงสรวงอนุเสารีย์ท้าวสุนารีอ าเภอโนนไทย 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000     10,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000     10,000 

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 2,000 0 15,000     15,000 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2,000 1,000 35,000     35,000 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานก่อสร้าง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 772,860 
    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 354,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 10,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     1,178,860 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     1,178,860 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 69,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 5,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             

      
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

0 0 0 100 % 15,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 0     89,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 0 100 % 15,000 
      ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ 0 0 0 100 % 108,000 
      ค่าธรรมเนียมในการรังวัดท่ีดิน 0 0 0 100 % 20,000 
      ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0 0 0 100 % 5,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 30,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 0 100 % 20,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 30,000 

รวมคา่ใช้สอย 0 0 0     228,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 30,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 30,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 30,000 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 0 0 100 % 20,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000 

รวมคา่วัสดุ 0 0 0     130,000 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     447,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             
      ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 0 0 0 100 % 5,900 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 0 0 0 100 % 3,200 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     9,100 
  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             
    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปการ             
      ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่า - บ้านหนองน้ าใส  หมู่ท่ี 9 0 0 0 100 % 446,600 

      
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านบ-ุบ้านดอนหัวบึง  
บ้านบุ หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย  จังหวัด
นครราชสีมา 

0 0 0 100 % 280,600 

      
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศาลา SML - ถนน
สาย โนนไทย - หนองสรวง หมู่ท่ี 11 ต าบลบ้านวัง อ าเภอ 
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 100 % 282,700 

      
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล าจวน   
หมู่ท่ี 10 

0 0 0 100 % 164,900 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งด่าน หมู่ท่ี 5  ต าบล
บ้านวัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 100 % 285,400 

      
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายมาบมะกอก  หมู่ท่ี 4 - โคกไม้แดง 
หมู่ท่ี 7   ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 0 100 % 302,700 

      โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยโคกไม้แดง  หมู่ท่ี  7 0 0 0 100 % 285,800 
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ท่ี 6 0 0 0 100 % 282,700 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนต าแย-ค้างพลูเหนือ 
หมู่ท่ี  1 

0 0 0 100 % 302,700 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนตาท้าว -  หนองน้ า
เปรื่อง หมู่ท่ี  8 

0 0 0 100 % 302,700 

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปากทางนาเกลือ  หมู่ท่ี 3 0 0 0 100 % 310,000 
    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค             
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ท่ี 6 0 0 292,300 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่
เสน่ห์ หมู่ท่ี 4 

0 0 227,600 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนท่ี 2 ต่อจาก
บ้านนายเมิ้ง เช่ือมต าบลด่านใน หมู่ท่ี 2 
 

0 
 

0 
 

230,400 
 

-100 
 

% 
 

0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน  
หมู่ท่ี 5 

0 0 261,300 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุ่ง หมู่ท่ี 7 0 0 269,800 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝ่ังห้วย  
หมู่ท่ี 10  

0 0 292,300 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่า – 
บ้านหนองน้ าใส หมู่ท่ี 9 

0 0 300,600 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก สายทิศใต้บึงสง่า  
หมู่ท่ี 11 

0 0 252,700 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนต าแย -ค้างพลูกลาง 
หมู่ท่ี 1 

0 0 207,700 -100 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างคลองดาดคอนกรีตส่งน้ า สายเหมืองพระ 
หมู่ท่ี 8  

0 0 166,600 -100 % 0 

      
โครงการซ่อมสร้างคลองดาดคอนกรีตส่งน้ าเข้าสระวัดโพธิ์เต้ีย-
บึงสง่า  หมู่ท่ี 3 

0 0 632,600 -100 % 0 

      เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) 0 0 125,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)             
      เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) 0 0 0 100 % 130,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 0 3,258,900     3,376,800 
รวมงบลงทุน 0 0 3,258,900     3,385,900 

รวมงานก่อสร้าง 0 0 3,258,900     5,011,760 
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 3,258,900     5,011,760 

แผนงานการเกษตร             
งานส่งเสริมการเกษตร             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  

12,900 22,195 0 0 % 0 

รวมค่าใช้สอย 12,900 22,195 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 12,900 22,195 0     0 

รวมงานส่งเสริมการเกษตร 
 

12,900 
 

22,195 
 

0 
 

    
0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม” 0 58,925 0 0 % 0 

      
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่่น สร้างป่า 
รักษ์น้ า"  

45,545 0 0 0 % 0 

      โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 0 100 % 36,000 
      โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2564 0 0 52,300 -100 % 0 
      โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 7,800 4,800 10,000 0 % 10,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่าง (%) ปี 2565 

      

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระาราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  
รัฐสีมาคุณากรหิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 
 

0 
 

0 
 

0 
 

100 
 

% 
 

25,000 
 

รวมค่าใช้สอย 53,345 63,725 62,300     71,000 
รวมงบด าเนินงาน 53,345 63,725 62,300     71,000 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 53,345 63,725 62,300     71,000 
รวมแผนงานการเกษตร 66,245 85,920 62,300     71,000 

รวมทุกแผนงาน 23,307,310.28 24,908,010.29 31,621,800     32,000,000 
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วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  16:28:00 
   

หน้า : 1/1 
   

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ยทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
                 

   ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น   32,000,000   บาท   แยกเป็น  
 

แผนงานงบกลาง 
 งบกลาง รวม 10,190,270 บาท 
  งบกลาง รวม 10,190,270 บาท 

   งบกลาง รวม 10,190,270 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 82,970 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ  ตาย  และคลอดบุตร  ฯลฯ  พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม  พ.ศ. 2533  ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างพนักงานจ้าง 
เงินเพิ่มค่าครองชีพ  ค่าจ้างช่ัวคราว   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง                                         
- พระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ. 2533   
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว9  
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของ 
พนักงานจ้าง  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/
ว 81 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)  
(กองคลัง) 
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   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 3,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติ 
เงินทดแทน พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561  
เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย  
หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณ 
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างท้ังปี  
ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ 
ว4172 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน 
(กองคลัง) 
 

      

   เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าท่ี 141 ล าดับท่ี 1 
(กองช่าง) 
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   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 7,740,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไป ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบ้ียยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 69  ล าดับท่ี 1   
(กองสวัสดิการสังคม) 
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   เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 1,612,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการ 
ท่ีมีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ท่ีได้แสดงความจ านงโดยการขอข้ึน
ทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 3749 ลง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 69  ล าดับท่ี   2 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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   เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์
ท่ีแพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้วและมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก
ทอดท้ิงขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเล้ียงตนเองได้ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 1430 ลงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุน
ส าหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล
ภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทาง
สังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี   69  ล าดับท่ี   3  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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   เงินส ารองจ่าย จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายในกรณีฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือ กรณีการ
ป้องกันและยับย้ังก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือ
กรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก  ท่ี  มท  0313.4/ว 667 ลงวันท่ี 
12 มีนาคม  2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี กค 0402.4/ว 160 ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2563 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน  
- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับย้ังก่อนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม 
(ส านักปลัด) 
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   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 345,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ตามกฎกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสมทบเข้าเป็นกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  โดยให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เพื่อสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตรา
ร้อยละสอง เว้นแต่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยา 
ให้หักในอัตราร้อยละสาม  การค านวณส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดท้ิง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2500 และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2556 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2546  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 
- กฎกระทรวงมหาดไทย  การหักเงินจากประมาณการรายรับใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 
(กองคลัง) 
 

      

    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561    
(ส านักปลัด) 
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แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารทั่วไป รวม 6,993,160 บาท 
  งบบุคลากร รวม 5,121,500 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 2,398,480 บาท 

   ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 514,080 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แยกรายละเอียดดังนี้       
(1) เงินเดือน นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาทจ านวน 12 เดือน   
(2) เงินเดือน รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท
จ านวน 2 คน  จ านวน  12  เดือน  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
 

      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แยกรายละเอียดดังนี้  
(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต.  
ในอัตราเดือนละ 1,750  บาท จ านวน 12 เดือน 
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต.  
ในอัตราเดือนละ  880 บาท จ านวน  2 คน จ านวน 12 เดือน      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557  
(ส านักปลัด) 
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   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แยกรายละเอียดดังนี้      
(1) ค่าตอบแทนพิเศษ นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 1,750 บาท
จ านวน 12 เดือน     
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ รองนายก อบต.  ในอัตราเดือนละ  880 บาท
จ านวน  2 อัตรา  จ านวน 12 เดือน      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
 

      

   
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวน 1 อัตรา ในอัตราเดือนละ 7,200 บาท  จ านวน 12 เดือน     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
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ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 1,713,600 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
แยกรายละเอียดดังนี้       
(1) ค่าตอบแทนประธานสภา อบต. จ านวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ  11,220  บาท  จ านวน 12 เดือน 
(2) ค่าตอบแทนรองประธานสภา อบต. จ านวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ 9,180  บาท จ านวน 12 เดือน 
(3) ค่าตอบแทนสมาชิกสภา อบต. จ านวน 17 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ 7,200  บาท   จ านวน 12 เดือน 
(4) เงินค่าตอบแทนเลขานุการสภา อบต. จ านวน 1 อัตรา  
ในอัตราเดือนละ  7,200  บาท  จ านวน 12 เดือน 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
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   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 2,723,020 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,519,680 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน  ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา  
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1 อัตรา 
(3) หัวหน้าส านักปลัด  จ านวน  1  อัตรา 
(4) นักทรัพยากรบุคคล   จ านวน  1  อัตรา 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ
และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
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   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
ต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือน  ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28 ลง
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน (การก าหนดให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ระดับ 8 ขึ้นไป ได้รับเงินเดือนค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเท่ากับ
อัตราเงินประจ าต าแหน่ง) 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 

      

   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 168,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่งบริหาร
อ านวยการ จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดยค านวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน ดังนี้ 
(1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   เดือนละ 7,000 บาท   
(2) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เดือนละ 3,500 บาท 
(3) หัวหน้าส านักปลัด   เดือนละ 3,500 บาท      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 
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- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 809.3/
ว 1927 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.
อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 711,240 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเงินปรับปรุงค่าจ้างประจ า จ านวน
อัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี  ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  
(1) เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน 1 อัตรา 
(2) ภารโรง  จ านวน 1 อัตรา 
(3) คนงาน  จ านวน 1 อัตรา 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของ อปท. ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี 5)  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 216,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดยค านวณ 
ต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี ้ 
(1) คนงาน  (ท่ัวไป 1 อัตรา )     
(2) พนักงานขับรถยนต์   (ท่ัวไป 1 อัตรา)    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลงวันท่ี 26
สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,100 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  จ านวนอัตราตามท่ี
ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้   
(1) คนงาน  (ท่ัวไป  1  อัตรา) 
(2) พนักงานขับรถยนต์  (ท่ัวไป  1  อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลงวันท่ี 30
ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ ค านวณค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (ส านักปลัด) 
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  งบด าเนินงาน รวม 1,851,660 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 736,130 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 467,130 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  267,130  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558 
- หนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว
27  ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(ส านักปลัด) 
 
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกต้ัง ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน   จ านวน  200,000  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าตอบแทนผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ค่าตอบแทนนายอ าเภอ/ผู้อ านวยการเขต
ค่าตอบแทนนายทะเบียนอ าเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่น  ค่าตอบแทน
อนุกรรมการหรือบุคคลท่ีได้รับแต่งต้ังให้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีของ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ส าหรับพนักงาน ลูกจ้างของ อปท.ฯลฯ 
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ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0818.2/ว4289  ลงวันท่ี
22 ก.ค. 2563 เรื่อง การเตรียมการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
(ส านักปลัด)  

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 204,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
เช่าบ้าน / เช่าซื้อ / ค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระค่าบ้านได้ตามระเบียบฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0880.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ต.ค.
2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท. 0880.2/ว0679 ลงวันท่ี 6 ก.พ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัย
ในท่ีพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักปลัด) 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ าตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(ส านักปลัด) 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 644,530 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 14,380 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ  การจ้างท าโปสเตอร์
ป้ายไวนิล การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การ
จ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในส่ือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์หนังสือพิมพ์
วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน  ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
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    ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ ปฏิบัติหน้าท่ี
ท าความสะอาด บริเวณท่ีท าการ อบต. ฯลฯ และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลงวันท่ี 13 ก.ย.
60 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 ก.ย.
60 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 
 

      

    ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ ท่ี
ท าการ อบต. ฯลฯ และงานท่ีได้รับมอบหมาย   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลง
วันท่ี 13 ก.ย. 2560 เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็น
ต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 ก.ย. 2560
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 
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    ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 12 เดือน  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลงวันท่ี 13ก.ย. 2560
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลง
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้
สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 ก.ย.60
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 
 

      

    ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาก าจัด
ปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของขวัญหรือของท่ีระลึก
ต่างๆ  จ้างเหมาปราบวัชพืช  ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ท่ีเป็น
กิจการในอ านาจหน้าท่ี ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20 มิ.ย. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
 

      

   รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล
เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวเนื่องในการเล้ียง รับรอง รวมทั้งค่าบริการ ซึง่จ าเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับ
การรับรองเพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศ
ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน   
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง  จ านวน  55,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรอง เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการเล้ียง
รับรองรวมทั้งค่าบริการซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงรับรอง   
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ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797 ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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    ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนาหรือรัฐพธิีหรือวันส าคัญต่างๆ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธ ี หรือวันส าคัญ
ต่างๆ ค่าจัดงาน ค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าส่ังของ
อ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหน้าท่ี  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0406.4/ว96 ลงวันท่ี16 กันยายน 2553
เรื่อง รายการค่าใช้สอยตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2530
เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพาน
ประดับพุ่มดอกไม ้  
(ส านักปลัด) 
 

      

    ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน 
พุ่มทอง กรวยดอกไม ้พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
หรือพวงมาลา  พิธีศาสนา ส าหรับวางอนุเสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2530
เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆค่าพวงมาลา และพาน
ประดับพุ่มดอกไม ้  
(ส านักปลัด)  
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    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของคณะผู้บริหาร  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง หรือ
บุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
 

      

    โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลือกตั้ง อาธิเช่น  
- ป้าย บัตรเลือกตั้ง คูหา หีบบัตรเลือกตั้ง ฯลฯ 
- ค่าอาหาร  อาหารว่าง เครื่องด่ืม น้ าด่ืม ฯลฯ 
- ค่าน้ า  ค่าไฟ ค่าท าความสะอาดสถานท่ี ฯลฯ 
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ีมท 0808.2/ว 367  ลงวันท่ี 6 ก.ค. 2561
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านวัง 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่า
ของขวัญหรือของท่ีระลึก  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
โครงการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3 )
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) หน้าท่ี  151  ล าดับท่ี  4 
(ส านักปลัด)     
 

      

    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต จ านวน 15,150 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตกแต่งสถานท่ีอบรม   ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าจ้าง
จัดหาคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ท่ีดี พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี  150 ล าดับท่ี  1 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้                            
(1)กรณีจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน 
(2)กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี
19 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุส้ินเปลือง
อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ 
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน
กระเป๋า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์  
เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัดคลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน  
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี  
ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  
น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)     
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุ
ส้ินเปลือง อาธิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง
ถาด แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ท่ีนอน
กระโถน เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน  
ถังแก๊ส  ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดท่ีซื้อจากเอกชน  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
     

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
อาธิเช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน
น้ ามันเตา น้ ามันจารบีน้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ          
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)    
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital  
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 361,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 220,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน หรือ ในท่ีสาธารณะ หรือ อาคารสถานท่ี 
ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.8/ว 2009  
ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ  
(ส านักปลัด)    
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   ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 16,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และรวมถึงค่าใช้บริการ
เช่น  การเช่าเครื่อง  ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์  ค่าบ ารุงคู่สายโทรศัพท์ ฯลฯ
ในกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.8/ว 2009  
ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการช าระค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ  
(ส านักปลัด)     
 

      

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร   
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 118,000 บาท 

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร) 
ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและ 
ค่าส่ือสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบ้ิลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น 
และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

   ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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  งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

   รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท 

   รายจ่ายอื่น       

    
ค่าจ้างองค์กรที่เป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างในการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการ
สาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักบริหารงานคลัง (สน.คท.) ท่ี มท 0808.4/1301  
ลงวันท่ี 29 เมษายน 2548  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าท่ี 152  ล าดับท่ี  5 
(ส านักปลัด) 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 633,920 บาท 

  งบบุคลากร รวม 511,320 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 511,320 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 311,640 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้    
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน   1  อัตรา 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ
และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลง
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 199,680 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวนอัตราตามท่ี
ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี ้ 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ภารกิจ 1 อัตรา)    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักปลัด) 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 122,600 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 92,600 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 42,600 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  42,600  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2558 
- หนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  (ส านักปลัด) 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(ส านักปลัด)  
 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 48,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงิน 
ค่าเช่าบ้าน / เช่าซื้อ / ค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระค่าบ้านได้ตามระเบียบฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)
พ.ศ.2559 แก้เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0880.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ต.ค. 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท.0880.2/ว0679 ลงวันท่ี 6 ก.พ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัย
ในท่ีพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าใช้สอย รวม 30,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797 ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,468,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,904,300 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,904,300 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,692,300 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี ้   
(1) ผู้อ านวยการกองคลัง  จ านวน  1  อัตรา 
(2) นักวิชาการเงินและบัญช ีจ านวน  1  อัตรา 
(3) เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1  อัตรา 
(4) เจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน   1  อัตรา 
(5) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  จ านวน  1  อัตรา 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ 
และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลงวันท่ี  22
พฤศจิกายน 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง) 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง บริหาร
อ านวยการ จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณ ต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี ้
- ผู้อ านวยการกองคลัง  เดือนละ  3,500  บาท  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 809.3/
ว 1927 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ  
ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่าย
เงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง) 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 170,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ท่ัวไป จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน ดังนี้  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี (ภารกิจ 1 อัตรา)  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองคลัง) 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 548,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 393,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 270,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  170,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558  
- หนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  (กองคลัง) 
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(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวน  100,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ เช่น บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง บุคคลหรือคณะกรรมการด าเนินงานจ้างท่ีปรึกษา บุคคลหรือ
คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมก่อสร้าง ฯลฯ    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560  
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 85 ลงวันท่ี 6
กันยายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมการ  
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันท่ี
15 พฤศจิกายน 2560 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
มีหน้าท่ีในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ลงวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 
(กองคลัง) 

        
       

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือวันหยุดราชการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองคลัง)  
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 110,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
เช่าบ้าน / เช่าซื้อ / ค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระค่าบ้านได้ตามระเบียบฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0880.2/ว5862 ลงวันท่ี 12 ต.ค. 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท.0880.2/ว0679 ลงวันท่ี 6 ก.พ. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัย
ในท่ีพักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิ 
ท่ีควรจะได้รับ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองคลัง) 
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   ค่าใช้สอย รวม 60,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797 ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองคลัง) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้                            
(1)กรณีจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน 
(2)กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(กองคลัง) 
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   ค่าวัสดุ รวม 90,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุส้ินเปลือง
อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  
แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน)
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาด
เล็ก กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์ หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 5,000 บาท 

   ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณียากร   
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง)  
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  งบลงทุน รวม 16,100 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 16,100 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 11,800 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน  2  หลัง   
โดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1 ส านักงานประมาณ ดังนี ้ 
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านักงบประมาณ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านักงบประมาณ 
(กองคลัง) 
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ  8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไมน่้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 379,320 บาท 
  งบบุคลากร รวม 379,320 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 379,320 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 379,320 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566 โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี ้   
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน  จ านวน  1  อัตรา 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ
และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 228,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 228,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 40,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 40,000 บาท 

      

  (1) ค่าตอบแทน อปพร.  จ านวน  40,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการชดเชยการงานหรือเวลาท่ีเสียไปเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 
- ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
- หนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว0684 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ ์2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน    
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าใช้สอย รวม 158,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าที่ประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าท่ีประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า
ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการดับเพลิง ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขับรถน้ า หรือปฏิบัติงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับ
มอบหมาย 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1 ก.พ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลงวันท่ี 13 ก.ย. 2560
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19
กันยายน 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท า
ต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



119 
 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าน้ าด่ืม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อปท.
พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3749   
ลงวันท่ี 30  มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า  157  ล าดับท่ี 5 
(ส านักปลัด) 
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    โครงการต้ังจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าน้ าด่ืม  ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการ
แข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ของ อปท. พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3749   
ลงวันท่ี 30  มิถุนายน 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 157  ล าดับท่ี 6 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้                            
(1)กรณีจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน 
(2)กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657
ลงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19
มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
    

      

   ค่าวัสดุ รวม 30,000 บาท 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
อาธิเช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่องถ่าน ก๊าซ ฯลฯ          
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)     
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แผนงานการศึกษา 

 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 1,151,070 บาท 

  งบบุคลากร รวม 837,480 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 837,480 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 795,480 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน ดังนี้      
(1) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน 1  อัตรา 
(2) นักวิชาการศึกษา  จ านวน 1 อัตรา 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ
และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง บริหาร
อ านวยการ จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว ้12 เดือน  ดังนี้ 
- ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
เดือนละ 3,500 บาท     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 809.3/
ว 1927 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 
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  งบด าเนินงาน รวม 309,290 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 71,290 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 66,290 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส)  จ านวน  66,290  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น    
ระเบียบหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558  
- หนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองการศึกษาฯ)   
 

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ าตามสิทธิที่ควรจะได้รับ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองการศึกษาฯ) 
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   ค่าใช้สอย รวม 178,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ  การจ้างท าโปสเตอร์
ป้ายไวนิล การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  
การจ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในส่ือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์
หนังสือพิมพ ์วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน  ส่ิงพิมพ์
ต่างๆ ฯลฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ)   
 

      

    ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ ปฏิบัติงานจัดเก็บ
หนังสือ พิมพ์หนังสือ การบริการประชาชน ถ่ายเอกสาร ต้อนรับผู้มารับ
บริการ และงานท่ีได้รับมอบหมายภาย ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลงวันท่ี 13 ก.ย.60
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 ก.ย.60
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(กองการศึกษาฯ) 
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    ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสอื จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 25,000 บาท 

      

   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือ
ไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797 ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
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    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้                            
(1)กรณีจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน 
(2)กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์
2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ  
และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
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   ค่าวัสดุ รวม 60,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุส้ินเปลือง
อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง  ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน
กระเป๋า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว  
ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์  
เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัดคลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน  
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี  
ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  
น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)    
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุ
ส้ินเปลือง อาธ ิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด
แก้วน้ า จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ท่ีนอน กระโถน  
เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟ้า  
เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน  
ถังแก๊ส  ผงซักฟอก สบู่ น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอน
ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดท่ีซื้อจากเอกชน  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)    
      

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
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  งบลงทุน รวม 4,300 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 4,300 บาท 

   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 4,300 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ  8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไมน่้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 4.5 ภาพ ต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไมน่้อย
กว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,874,960 บาท 
  งบบุคลากร รวม 288,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 288,000 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 276,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี ้     
(1) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   (ภารกิจ 1 อัตรา)       
(2) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  (ท่ัวไป 1  อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. 
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตรา
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี ้      
(1) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   (ภารกิจ 1 อัตรา)       
(2) ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย (ท่ัวไป 1 อัตรา )         
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.
อบต. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
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- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 1,171,560 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 23,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 23,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส)  จ านวน  23,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558  
- หนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองการศึกษาฯ) 
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   ค่าใช้สอย รวม 408,860 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  
หรือไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797 ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ) 
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    โครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 13,760 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าป้าย 
ค่าพาหนะ  ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 66 ล าดับท่ี 8 
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

    โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านวัง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์
พัฒนาเด็กต าบลบ้านวัง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานท่ี  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการ
จัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าท่ี 65  ล าดับท่ี  7 
(กองการศึกษาฯ) 
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    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 375,100 บาท 

      

  (1)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  252,200  บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 245 วัน ๆ ละ 21 บาท/คน  
(2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน  83,300  บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัตราคนละ 1,700 บาท  (ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ขวบ) 
(3)  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  7,000  บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
(4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 7,000 บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)  
(5)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน  10,500  บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อัตราคนละ 300 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
(6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  15,100  บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อัตราคนละ 430 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี  64  ล าดับท่ี  4 
(กองการศึกษาฯ) 
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   ค่าวัสดุ รวม 739,700 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 739,700 บาท 

      

  (1) อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จ านวน  645,760  บาท   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  ส าหรับสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
(สพฐ)  จ านวน  4  แห่ง  ดังนี ้
1. โรงเรียนบ้านวงั (สายอนุกูล) 
2. โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 
3. โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา 
4. โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา   
จ านวน 260 วัน ๆ ละ 7.37  บาท/คน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี  65 ล าดับท่ี  6 
 
(2) อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านวัง  จ านวน  93,900  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม)  เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  จ านวน 1 แห่ง จ านวน  260 วัน ๆ ละ  7.37 บาท/คน  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี  65 ล าดับท่ี  5 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0816.2/ว 2786  
ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม  2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
รายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0816.2/ว 3924 ลง
วันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล)  
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ) 

  งบเงินอุดหนุน รวม 1,415,400 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,415,400 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพื้นที่ จ านวน 1,415,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนในพื้นท่ี
จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้ 
  1. โรงเรียนบ้านวงั (สายอนุกูล) 
  2. โรงเรียนบ้านหนองกลางดอน 
  3. โรงเรียนบุง่สะอาดวัฒนา 
  4. โรงเรียนดอนน้ าใสวิทยา 
อัตรามื้อละ  21  บาทต่อคนต่อวัน จ านวน 200 วนั   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 3924  
ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เฉพาะเทศบาลต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล) 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าท่ี 66 ล าดับท่ี 8  (กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอ่ืน รวม 616,020 บาท 
  งบบุคลากร รวม 168,200 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 168,200 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 154,100 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวนอัตราตามท่ีปรากฏ
ในแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566   
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ   (ภารกิจ 1 อัตรา)    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
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   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 14,100 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  จ านวนอัตรา
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง   3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี ้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสงเสริมสุขภาพ  (ภารกิจ  1  อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
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  งบด าเนินงาน รวม 227,820 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 13,840 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 12,840 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  12,840  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558  
- หนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว
27  ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(ส านักปลัด) 
 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/
ว 2409 ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(ส านักปลัด)  
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   ค่าใช้สอย รวม 143,980 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว จ านวน 7,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าส ารวจจ านวนสุนัขและแมว ท้ังท่ีมีเจ้าของและไม่มี
เจ้าของ โดยให้ท าการส ารวจปีละ 2 ครั้ง  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ว 0120  
ลงวันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม 
(ส านักปลัด) 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานจ้าง  หรือ
บุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797 ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย  ของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(ส านักปลัด) 
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    โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความพอเพียง จ านวน 46,960 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอย
วิธีแห่งความพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวจ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 77  ล าดับท่ี  7  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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    โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ จ านวน 47,460 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ โดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าป้ายไวนิล  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าป้าย
รณรงค์  ค่าของสมนาคุณ ค่าวัสดุเครื่องเขียนและเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร ค่าพาหนะ  และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดโครงการ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 163 ล าดับท่ี 1 และแก้ไข ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563 หน้าท่ี 5  
ล าดับท่ี 1 
(ส านักปลัด) 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการ สัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี) 

จ านวน 36,360 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี   
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี)  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
ค่าป้ายโครงการ  ค่าวัคซีน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นใน
การจัดโครงการ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
- พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
- หนังสือกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ว 0120 ลง
วันท่ี 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกนั และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042
ลงวันท่ี 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เพิ่มเติม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3842 ลง
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้า 76  ล าดับท่ี 3 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง   
อาธิเช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ          
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

   วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ประเภทวัสดุคงทน  และ
วัสดุส้ินเปลือง อาธิเช่น ทรายอะเบท  วัคซีนต่างๆ  ส าลี และผ่าพันแผล
เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ ออกซิเจน น้ ายาต่างๆ สายยาง ลูกยาง
หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 220,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 1 บ้านดอนต าแย 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 1 บ้านดอนต าแย  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  2  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 78  ล าดับท่ี 10  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 2 บ้านบ ุ

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 2 บ้านบ ุ ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ให้ความรู้และป้องกันการใช้สารเคมีในเกษตรกร 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 79  ล าดับท่ี 11  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 3  บ้านวัง 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 3 บ้านวัง ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 1504
ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
หน้าท่ี 79  ล าดับท่ี 12 
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 4  บ้านหนองกลางดอน 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 4 บ้านหนองกลางดอน  ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 80  ล าดับท่ี 13  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านหนองน้ าใส 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5 บ้านหนองน้ าใส  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3.อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 80  ล าดับท่ี 14  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 6  บ้านโคกสะอาด 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 6 บ้านโคกสะอาด  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
3. ส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 81  ล าดับท่ี 15  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 7 บ้านถนนวาร ี

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 7 บ้านถนนวารี  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  2  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ระเบียบหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 81  ล าดับท่ี 16  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8  บ้านวังใหม่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 8 บ้านวังใหม่  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  3  โครงการ 
1. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
2. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 82  ล าดับท่ี 17  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 9  บ้านดอนมะยม 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 9 บ้านดอนมะยม ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 82  ล าดับท่ี 18  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 10 บ้านดอนใหม่ 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 10 บ้านดอนใหม่  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  2  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 83  ล าดับท่ี 19  
(ส านักปลัด) 
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อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 11 บ้านวังสง่า 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 11 บ้านวังสง่า ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  3 โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอดุหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไป
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 83  ล าดับท่ี 20  
(ส านักปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 งานสวัสดิการสังคมและสงัคมสงเคราะห์ รวม 1,269,400 บาท 
  งบบุคลากร รวม 986,770 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 986,770 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 775,320 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้      
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  จ านวน  1  ต าแหน่ง    
(2) นักพฒันาชุมชน  จ านวน  1  ต าแหน่ง       
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ
และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลงวันท่ี 22
พฤศจิกายน 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง บริหาร
อ านวยการ จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี ้    
- ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  เดือนละ 3,500 บาท     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 809.3/
ว 1927 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 163,450 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวนอัตราตามท่ี 
ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (ภารกิจ  1  อัตรา)        
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี ้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (ภารกิจ  1  อัตรา)         
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงิน
เพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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  งบด าเนินงาน รวม 271,230 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 88,230 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 78,230 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  78,230  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการ
ก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัล ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558  
- หนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองสวัสดิการสังคม)   
    

      

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล 
ตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองสวัสดิการสังคม)  
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   ค่าใช้สอย รวม 138,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าจ้างเหมาและบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ  ค่าจ้างเหมาก าจัดปลวก  ค่าจ้างเหมาจัดท าของขวัญ
หรือของท่ีระลึกต่างๆ จ้างเหมาปราบวัชพืช ดูแลต้นไม ้ตัดหญ้า  
ค่าจ้างเหมาอื่นๆ ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ี  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

    ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนงัสือ จ านวน 8,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรือ
อนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน  
หรือไปติดต่อราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797 ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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    โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.บ้านวัง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 
- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับย้ังก่อนเกิด
สาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย
หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้าท่ี 156 ล าดับท่ี 1 และแก้ไข ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564 หน้าท่ี 7   
ล าดับท่ี 1 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้                            
(1)กรณีจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน 
(2)กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลง
วันท่ี 22 มีนาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ 
การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น   
(กองสวัสดิการสังคม)     
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   ค่าวัสดุ รวม 45,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุส้ินเปลือง
อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง  ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ
เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิด
ประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่น
ป้ายต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือ
แขวน กระเป๋า กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด  
เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึก
ปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัดคลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี  
ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ ์ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  
น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ  การจ้างท าโปสเตอร์
ป้ายไวนิล การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การ
จ้างโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่กิจการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในส่ือประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vi
deo Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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  งบลงทุน รวม 11,400 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 11,400 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 5,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน  1  หลัง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้  
1. มีมือจับชนิดบิด 
2. มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงานประมาณ  
 ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านักงานประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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    ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม จ านวน 5,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง
ขนาด 920X 310X1,820 มม.  
คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีโดยการสืบราคาเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



170 
 

แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน 
 งานส่งเสรมิและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 77,720 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 77,720 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 77,720 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินและแผนอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน 23,680 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น การจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะท างาน
ต่างๆ เกี่ยวกับจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การพัฒนา
ผู้น าชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับเคล่ือนแผน
ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อน าข้อมูลมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและส่ิงพิมพ์   ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี 0808.2/ว 252 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2553
เรื่อง  มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/053583  
ลงวันท่ี 15  ธันวาคม  2560 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
จัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม  
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า  155  ล าดับท่ี  1 
(ส านักปลัด) 
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    โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) จ านวน 32,750 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเยาวชนบ้านวัง  รวมพลังต้าน
ยาเสพติด (อบายมุข) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร 
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าตกแต่งสถานท่ีค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
และเครื่องด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการ     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/053583  
ลงวันท่ี 15  ธันวาคม  2560 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา
อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า  72  ล าดับท่ี  1 
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



172 
 

    โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 21,290 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าตกแต่ง
สถานท่ี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม   
ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม  ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการ        
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี  2 ประจ าปี 2563 หน้า 6 ล าดับท่ี 1  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



173 
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวม 20,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 20,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 20,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการจัดงานหรือเข้าร่วมงานวันส าคัญของราชการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  รัฐพิธี  พระราชพิธ ี หรือวันส าคัญ
ต่างๆ ของชาติ ค่าจัดงานหรือกิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายหรือค าส่ังของ
อ าเภอ จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
รัฐบาล  หรือ ตามภารกิจอ านาจหน้าท่ี 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง    
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท 
(กองการศึกษาฯ) 
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 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 15,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 5,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 5,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพานพุ่มดอกไม้  พานประดับพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน 
พุ่มทอง กรวยดอกไม ้พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
หรือพวงมาลา  พิธีศาสนา ส าหรับวางอนุเสาวรีย์ หรือใช้ในการจัดงาน  
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ     
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0407/ว 1284 ลงวันท่ี 10 พ.ย. 2530
เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพาน
ประดับพุ่มดอกไม ้  
(กองการศึกษาฯ)  
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    โครงการประเพณีบวงสรวงอนุเสารีย์ท้าวสุนารี อ าเภอโนนไทย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ สภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย ตามโครงการ
ประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนาร ี อ าเภอโนนไทย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ระเบียบหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือด่วนท่ีสุดท่ี  มท 08088.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้า 148  ล าดับท่ี 1 
(กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง รวม 5,011,760 บาท 
  งบบุคลากร รวม 1,178,860 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,178,860 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 772,860 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่นๆ ท่ีจ่ายควบกับ
เงินเดือน และเงินปรับปรุงเงนิเดือนประจ าปี ให้แก่พนักงานส่วนต าบล
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี้     
(1) ผู้อ านวยการกองช่าง   จ านวน 1  อัตรา                 
(2) นายช่างโยธา   จ านวน 1  อัตรา   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ
และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลงวันท่ี  22
พฤศจิกายน 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 มกราคม 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งรายเดือนของผู้ด ารงต าแหน่ง บริหาร
อ านวยการ จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-2566   โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี ้  
- ผู้อ านวยการกองช่าง  เดือนละ 3,500 บาท 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัอัตราเงินเดือนและวิธีการ
จ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน ลงวันท่ี 22 เมษายน 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 809.3/
ว 1927 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 354,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี ้ 
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา  (ภารกิจ 1 อัตรา) 
(2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ 1 อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  
จ านวนอัตราตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง   3 ปี ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564-2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี ้
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ 1 อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มค่า
ครองชีพช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองช่าง) 
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  งบด าเนินงาน รวม 447,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 89,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 69,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน 69,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปีส าหรับพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2558  
- หนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27
ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองช่าง) 
 

      

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเวลาราชการ
ปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 2409
ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองช่าง) 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล 
ตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองช่าง) 
 

      

   ค่าใช้สอย รวม 228,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ จ านวน 108,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ  ปฏิบัติงานจัดเก็บหนังสือ 
พิมพ์หนังสือ การบริการประชาชน ถ่ายเอกสาร ต้อนรับผู้มารับบริการ และ
งานท่ีได้รับมอบหมาย ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลงวันท่ี 13 ก.ย.60
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 ก.ย.60
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(กองช่าง) 
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    ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการรังวัดท่ีดินสาธารณะภายในต าบลบ้านวัง  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7)  พ.ศ. 2562  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

      

    ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน  
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
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    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ เช่น ค่าจ้างเหมาก าจัด
ปลวก  ค่าล้างอัดฉีดรถยนต์ ค่าจ้างเหมาจัดท าของขวัญหรือของท่ีระลึก
ต่างๆ  จ้างเหมาปราบวัชพืช  ดูแลต้นไม้  ตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาอื่นๆ  
ท่ีเป็นกิจการในอ านาจหน้าท่ี ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทาง
ไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม อบรม สัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อ
ราชการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น  พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559  (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1797 ลงวันท่ี 2 เม.ย. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการและเข้ารับ
การฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย ของพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพฒันาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองช่าง) 
 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท าได้ 2 วิธี ดังนี้                            
(1)กรณีจ้างเหมาท้ังค่าส่ิงของและค่าแรงงาน 
(2)กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์
2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ  
และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   ค่าวัสดุ รวม 130,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุส้ินเปลือง
อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  
ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบ
กระดานด า ตรายาง ขาต้ัง (กระดานด า) ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร  
เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  
แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน)
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋า ตาช่ังขนาด
เล็ก กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว ชอล์ค สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์
เทป พี วี ซี แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป๊ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  
แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น้ ามัน ไข ขี้ผ้ึง น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง  และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน  
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า  
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  
มูฟวิ่งคอยส์คอมเดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม
ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น ไม้ต่างๆ ค้อน คีม ชะแลง จอบ
ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น  
ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ตะป ูเหล็กเส้น 
แปรงทาสี ปูนขาว ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
อาธิเช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามัน
เบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ          
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital  
Video Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (ReelMagnetic Tape, 
Cassette Tape, Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบ
เลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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  งบลงทุน รวม 3,385,900 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 9,100 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 5,900 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จ านวน  1  หลัง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้  
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ิน 
- มีคุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงานประมาณ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
ส านักงานประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ 
(กองช่าง) 
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   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

    จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จ านวน 3,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอแสดงภาพส าหรับคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920X1.080 Pixel 
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 60 Hz 
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,376,800 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนต าแย-คา้งพลูเหนือ หมู่ที ่ 1 จ านวน 302,700 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนต าแย - ค้างพลูเหนือ ผิวจราจร
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว  
อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีบ้านนายเมิ้ง  ตูนสันเทียะ 
พิกัด X=816485 , Y=1679392 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีนานายบุญ เลาะสูงเนิน 
พิกัด X=816516 , Y=1679039 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลง
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ อปท. 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-
2565) หน้าท่ี   166  ล าดับท่ี 3 แก้ไข ครั้งท่ี 3 ประจ าป ี2564
หน้าท่ี  2 ล าดับท่ี 1   
(กองช่าง)  
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านบุ-บา้นดอนหัวบึง   
บ้านบุ  หมู่ที่ 2 ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 280,600 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
ท่ี อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีนานางบังอร นพขุนทด 
พิกัด X=811507, Y=1674133 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีนานางสนิด  เจิมขุนทด 
พิกัด X=811407, Y=1674130 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563  หน้าท่ี  52 ล าดับท่ี  7 
(กองช่าง) 
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    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปากทางนาเกลือ  หมู่ที่ 3 จ านวน 310,000 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม.  
วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 10 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.
บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีนานายอาทร ทองกี่ 
พิกัด X=814546 , Y=1673837 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีนานางอรชร จอดสันเทียะ 
พิกัด X=814968 , Y=1673886 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563 หน้าท่ี 10  ล าดับท่ี 6  และเปล่ียนแปลง
ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2564  หน้าท่ี  12 ล าดับท่ี  1 
(กองช่าง) 
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ก่อสร้างถนนหินคลุก สายมาบมะกอก  หมู่ที่ 4 - โคกไม้แดง  
หมู่ที่ 7   ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 302,700 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. พร้อมป้าย
โครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
ท่ี อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีนานางสังเวียน อมฤก 
พิกัด X=812976 , Y=1677000 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีไร่นายดี มิตรสันเทียะ 
พิกัด X=813267 , Y=1677231 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
-  หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564  หน้าท่ี  3 ล าดับท่ี  1 
(กองช่าง) 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งด่าน หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านวัง  
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 285,400 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
525 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว  
อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีนานายณรงศ์พัฒน์ สุระทด 
พิกัด X=814131 , Y=1680329 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีนานางแต๋ว อ่อนมะลัง 
พิกัด X=814011 , Y=1680250 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลง
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564  หน้าท่ี  4 ล าดับท่ี  2 
(กองช่าง) 
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    โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 6 จ านวน 282,700 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. พร้อมป้าย
โครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
ท่ี อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีนานายชาญ ท าดี 
พิกัด X=812641 , Y=1673108 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีนานายชาญ ท าดี 
พิกัด X=812681 , Y=1673230                                   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 115 ล าดับท่ี 37 แก้ไข ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563 หน้าท่ี 2  ล าดับท่ี 2 
และเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564  หน้าท่ี  3-4 ล าดับท่ี 1 
(กองช่าง) 
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    โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยโคกไม้แดง  หมู่ที ่ 7 จ านวน 285,800 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
500 ตร.ม. วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน  
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีนานางสอน มาสันเทียะ 
พิกัด X=814474 , Y=1677980 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีนานางผิว นอขุนทด 
พิกัด X=814574 , Y=1677967 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 116 ล าดับท่ี 38 แก้ไข ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564 หน้าท่ี 6 ล าดับท่ี 7 
เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564  หน้าท่ี  6 ล าดับท่ี  2 
(กองช่าง) 
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    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนตาท้าว - หนองน้ าเปร่ือง หมู่ที ่ 8 จ านวน 302,700 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม.  
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีนานางสาวสุทิมา เท่ียงสันเทียะ 
พิกัด X=815199 , Y=1676301 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีนานายเจริญ รักวงศ์ไทย 
พิกัด X=814875 , Y=1676320 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 182  ล าดับท่ี 41 และแก้ไข ครั้งท่ี 3 ประจ าปี 2564 
หน้าท่ี  4 ล าดับท่ี 2 
(กองช่าง) 
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    ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่า - บ้านหนองน้ าใส  หมู่ที่ 9 จ านวน 446,600 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร
ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
790 ตร.ม. วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร จ านวน 7 ท่อน  
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีนานายบุญเชิด บ ารุงศิลป์ 
พิกัด X=814843 , Y=1679780 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีบ้านนายสนอง งานสันเทียะ 
พิกัด X=814689 , Y=1679778 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563 หน้าท่ี 19 ล าดับท่ี 24  เปล่ียนแปลง  
ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2564 หน้าท่ี 8  ล าดับท่ี 2 และเปล่ียนแปลง  
ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี2564  หน้าท่ี  8 -10 ล าดับท่ี  3 
(กองช่าง) 
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    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล าจวน  หมู่ที่ 10 จ านวน 164,900 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร  กว้าง 3.00 เมตร
ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
264 ตร.ม. วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร จ านวน 6 ท่อน  
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย  
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีบ้านนางแตว โกนหนองแวง 
พิกัด X=816497 , Y=1679743 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีบ้านนายน้อย ปีสันเทียะ 
พิกัด X=816583 , Y=1679761 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
เพิ่มเติม  ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564  หน้าท่ี  2 ล าดับท่ี  1 
(กองช่าง) 
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างศาลา SML - ถนนสายโนนไทย - 
หนองสรวง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านวัง อ าเภอ โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 282,700 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
520 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว  
อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้น  บริเวณท่ีบ้านนายสมบัติ อมฤก 
พิกัด X=813611 , Y=1674432 
จุดส้ินสุด  บริเวณท่ีบ้านนายเจริญ รักวงศ์ไทย 
พิกัด X=813740 , Y=1674419 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2564  หน้าท่ี  5 ล าดับท่ี  3 
(กองช่าง) 
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   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) จ านวน 130,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาจ้าง 
แบบปรับราคาได้ (ค่า k)  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว2055 ลงวันท่ี 7
ต.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 14 มิ.ย. 2559 เรื่อง การก าหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงาน
ก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  
ของการประกวดราคานานาชาติ และก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติ
คณะรัฐมนตรีฯ 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 110  
ลงวันท่ี 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
หน้าท่ี 141  ล าดับท่ี 69 
(กองช่าง) 
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แผนงานการเกษตร 
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 71,000 บาท 
  งบด าเนินงาน รวม 71,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 71,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 36,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกป่าพระเกียรติ
ประจ าปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุการเกษตร  
เช่น ค่าพันธุ์พืช  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหาร 
ค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2563  หน้า 47  ล าดับท่ี 1 
(ส านักปลัด) 
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    โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรต ิประจ าปี 2565 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
การเกษตร เช่น หญ้าแฝก ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าอาหารค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า  160  ล าดับท่ี  1 
(ส านักปลัด) 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระาราชด าริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิรา 
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรหิยชาติ  
สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระาราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณี
พีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรหิยชาติ สยามบรมราชกุมารีโดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์ไม้/กล้าไม้ ปุ๋ย ค่าป้าย
โครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าอาหารค่าน้ าด่ืม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
ท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.6/
ว 2232 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง การขับเคล่ือนการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อส.สธ.) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
หน้า  162 ล าดับท่ี  4 
(ส านักปลัด) 
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วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  15:37:24               หน้า : 1/1  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

          

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

งบกลาง งบกลาง เงินสนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายกิจการประปา 

200,000                   200,000 

    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 3,500                   3,500 
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 82,970                   82,970 
    เงินส ารองจ่าย 100,000                   100,000 
    เบี้ยยังชีพความพิการ 1,612,800                   1,612,800 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000                   6,000 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,740,000                   7,740,000 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน                       
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญขา้ราชการสว่นท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

345,000                   345,000 

    เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 
 
 

100,000                   100,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

งบบุคลากร 
 

เงินเดือน 
(ฝ่าย

การเมือง) 
 

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง
นายก/รองนายก 

  
42,200                 42,200 

ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง
ประธานสภา/สมาชิกสภา/
เลขานุการสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  

1,713,600                 1,713,600 

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง
นายก 

  
42,200                 42,200 

    ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/
รองนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  
514,080                 514,080 

    ค่าตอบแทนรายเดือน
เลขานุการ/ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

  

86,400                 86,400 

  
เงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า)  
  

ค่าจา้งลูกจ้างประจ า   711,240                 711,240 
  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   585,680   276,000 154,100 163,450     354,000   1,533,230 
  เงินเดือนข้าราชการ หรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  

3,902,940   795,480   775,320     772,860   6,246,600 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    เงินประจ าต าแหน่ง   210,000   42,000   42,000     42,000   336,000 
    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  

84,000                 84,000 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงาน
จ้าง 

  
24,100   12,000 14,100 6,000     10,000   66,200 

งบ
ด าเนินงาน 

 

ค่าตอบแทน 
 

ค่าเช่าบ้าน   362,000                 362,000 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

  
10,000     1,000       5,000   16,000 

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  
779,730 40,000 89,290 12,840 78,230     69,000   1,069,090 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

ข้าราชการ/พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 
 
 
 
 

  

70,000   5,000   10,000     15,000   100,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

  ค่าใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   40,000 30,000 20,000   20,000     30,000   140,000 
    รายจ่ายเก่ียวกับการรับรอง

และพิธีการ 
  

60,000                 60,000 

    รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 

  
                    

    รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   2,000             15,000   17,000 
    ค่าโฆษณาและเผยแพร ่   14,380   5,000             19,380 
    ค่าจา้งเหมาคนงานปฏิบัติงาน

ธุรการ 
  

    108,000         108,000   216,000 

    ค่าจา้งเหมาคนงานปฏิบัติ
หน้าที่ประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า 

  
  108,000               108,000 

    ค่าจา้งเหมาบริการท าความ
สะอาดอาคารสถานที่ราชการ 
 
 
 
 
 

  

108,000                 108,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    ค่าจา้งเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัย 

  
108,000                 108,000 

    ค่าจา้งเหมาและบริการ           20,000         20,000 
    ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร   30,000                 30,000 
    ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

  
    5,000             5,000 

    ค่าใชจ้่ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักรและ
นอกราชอาณาจักร 

  
85,000   25,000 2,000 20,000     30,000   162,000 

    ค่าใชจ้่ายในพิธีทางศาสนาหรือ
รัฐพิธีหรือวันส าคัญต่างๆ 

  
2,000                 2,000 

    ค่าถา่ยเอกสาร ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 

  
2,000                 2,000 

    ค่าถา่ยเอกสาร ค่าเย็บเล่ม
หนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 

  
        8,000         8,000 

    ค่าถา่ยเอกสาร เย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปกหนังสือ 
 

  
    5,000             5,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม
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แผนงาน
สร้างความ
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ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    ค่าธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน                 20,000   20,000 
    ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียน

ต่างๆ 
  

              5,000   5,000 

    ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 

  
            5,000     5,000 

    ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้า
ดอกไม้ และพวงมาลา 

  
3,000                 3,000 

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   65,000   20,000 4,000 20,000     20,000   129,000 
    ค่าส ารวจข้อมลูจ านวนสุนัข/

แมว 
  

      7,200           7,200 

    โครงการจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

  
100,000                 100,000 

    โครงการจัดการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 

  

    13,760             13,760 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลบ้านวัง 

    
  10,000             10,000 

    โครงการจัดงานหรือเข้า
ร่วมงานวันส าคญัของราชการ 

    
          20,000     20,000 

    โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าทีข่อง อบต.
บ้านวัง 

    
      50,000         50,000 

    โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปใีหม ่

    
10,000               10,000 

    โครงการต้ังจุดบริการ
ประชาชนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

    
10,000               10,000 

    โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

    

        23,680       23,680 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

  
                36,000 36,000 

    โครงการปลูกหญา้แฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

  
                10,000 10,000 

    โครงการปันย้ิมสร้างสุข
ผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความ
พอเพียง 

  
      46,960           46,960 

    โครงการฝึกอบรมและดูงาน
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านวัง 

  

100,000                 100,000 

    โครงการเยาวชนบ้านวังรวม
พลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) 
 
 
 

  

          32,750       32,750 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    โครงการรณรงค์การคัดแยก
ขยะ 

  
      47,460           47,460 

    โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ (ภายใต้
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาน  
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พล
เรือหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมาร ี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี) 

  

      36,360           36,360 

    โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 

  

15,150                 15,150 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

  
    375,100             375,100 

    โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  
          21,290       21,290 

    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระาราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชริา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรหิ
ยชาติ สยามบรมราชกุมาร ี

  

                25,000 25,000 

  ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง                 30,000   30,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์   70,000   20,000   20,000     20,000   130,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่           5,000         5,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 

 
 

  
20,000   759,700             779,700 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   20,000 30,000   20,000       20,000   90,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                 30,000   30,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 
  

      50,000           50,000 

    วัสดุส านักงาน   90,000   20,000   20,000     30,000   160,000 
  ค่า 

สาธารณูปโภค 

 
 

ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

  
5,000                 5,000 

  ค่าบริการโทรศัพท ์   16,000                 16,000 
  ค่าบริการไปรษณีย์   7,000                 7,000 
    ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม 
  

118,000                 118,000 

    ค่าไฟฟ้า   220,000                 220,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

  
                    

    ครุภัณฑ์ส านักงาน                       
    เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InK Tank 
Printer) 
 

  

4,300   4,300             8,600 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 น้ิว 

                3,200   3,200 

    ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน   11,800       5,900         17,700 
    ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม           5,500         5,500 
    ตู้เหล็กแบบ 2 บาน                 5,900   5,900 
  ค่าท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
 
 

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ                       
  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ

ราคาได้ (ค่า K) 
                      

  ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่า - 
บ้านหนองน้ าใส  หมู่ที่ 9 

                446,600   446,600 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านบุ-บา้นดอน 
หัวบึง บ้านบุ หมู่ที่ 2 ต าบล
บ้านวัง อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

                280,600   280,600 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยข้างศาลา SML - 
ถนนสาย โนนไทย - หนอง
สรวง หมู่ที่ 11 ต าบลบ้านวัง 
อ าเภอ โนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา 

                282,700   282,700 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้านนางล าจวน  
หมู่ที่ 10 

                164,900   164,900 

    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทุ่งด่าน หมู่ที่ 5  
ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 

                285,400   285,400 

    ก่อสร้างถนนหินคลุก สายมาบ
มะกอก  หมู่ที่ 4 - โคกไม้แดง 
หมู่ที่ 7   ต าบลบ้านวัง อ าเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

                302,700   302,700 

    โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
ซอยโคกไม้แดง  หมู่ที่  7 

                285,800   285,800 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1 หมู่ที่ 6 

                282,700   282,700 

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายดอนต าแย-ค้างพลูเหนือ 
หมู่ที่  1 

                302,700   302,700 

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายโนนตาท้าว -  หนองน้ า
เปรื่อง หมู่ที่  8 

                302,700   302,700 

    โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ปากทางนาเกลือ  หมู่ที่ 3 

                310,000   310,000 

    เงินชดเชยสัญญาแบบปรบั
ราคาได้ ( ค่า K ) 

                130,000   130,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ 
                      

    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน                       
    โครงการประเพณีบวงสรวง 

อนุเสารีย์ท้าวสุนาร ีอ าเภอ
โนนไทย 
 

              10,000     10,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับนักเรียนขาดแคลนใน
โรงเรียนในพื้นที่ 

      1,415,400             1,415,400 

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ  หมู่ที่ 1  
บ้านดอนต าแย 

        20,000           20,000 

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ  หมู่ที่ 10  
บ้านดอนใหม่ 

        20,000           20,000 

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ  หมู่ที่ 2 บ้านบ ุ
 
 
 

        20,000           20,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ  หมู่ที่ 3 บ้านวัง 

        20,000           20,000 

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ  หมู่ที่ 4   
บ้านหนองกลางดอน 

        20,000           20,000 

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ  หมู่ที่ 6   
บ้านโคกสะอาด 

        20,000           20,000 

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ  หมู่ที่ 7  
บ้านถนนวาร ี
 

        20,000           20,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ  หมู่ที่ 9   
บ้านดอนมะยม 

        20,000           20,000 

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ หมู่ที่ 11  
บ้านวังสง่า 

        20,000           20,000 

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ หมู่ที่ 5  
บ้านหนองน้ าใส 

        20,000           20,000 

    อุดหนุนงบประมาณส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสขุ หมู่ที่ 8   
บ้านวังใหม ่

        20,000           20,000 
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แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การ

รักษา
ความ
สงบ

ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงานการ
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

นันทนาการ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

      
แผนงาน 

  
        
        
          

งบราย 
จ่ายอื่น 

 

รายจ่ายอื่น 
 

รายจ่ายอื่น                       
ค่าจา้งองค์กรที่เป็นกลางใน
การประเมินผลในมิติความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

  20,000                 20,000 

     รวม   10,190,270 10,474,800 228,000 4,026,030 616,020 1,269,400 77,720 35,000 5,011,760 71,000 32,000,000 
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ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

   

 



223 

 
ค าแถลงงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ (ประปา) 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 

 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  
รายรับ 

รายรับจริง ประมาณการ 
2562 2563 2564 2565 

หมวดรายได้         
  ค่าจ้าหน่ายน ้าจาก

มาตรวัดน ้า 
372,397.50 336,540 372,000 340,000 

  ดอกเบี ย         

  ดอกเบี ยเงินฝาก
ธนาคาร 

2,791,880 3,392.12 2,800 10,000 

  เงินสนับสนุนจาก
งบประมาณรายจ่าย
ท่ัวไป 

200,000 200,000 300,000 200,000 

รวมรายรับ 504,307.50 608,690.88 674,800 550,000 
     

        รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2562 2563 2564 2565 
งบกลาง 0 0 0 0 
งบบุคลากร 0 0 0 0 
งบด้าเนินงาน 422,892.97 474,374.72 674,800 550,000 
งบลงทุน 0 30,000 0 0 
งบเงินอุดหนุน 0 0 0 0 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 0 

รวมรายจ่าย 301,774.32 504,374.72 674,800 550,000 
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วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  15:37:45 

   
หน้า : 1/1 

  

    
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
             

 
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 550,000 บาท แยกเป็น 
รายได้  เป็นเงิน 550,000 บาท 

 
ค่าจ้าหน่ายน ้าจากมาตรวัดน ้า จ้านวน 340,000 บาท 

   ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   

 ดอกเบี ย รวม 10,000 บาท 

  ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร จ้านวน 10,000 บาท 

   ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   

 เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ้านวน 200,000 บาท 

   ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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วันที่พิมพ์ : 9/9/2564  15:38:04  

    
หน้า : 1/1 

 
        รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 

กิจการประปา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
        

              ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  550,000 บาท แยกเป็น   
งบด าเนินงาน  เป็นเงิน 550,000 บาท 

 
ค่าใช้สอย รวม 92,000 บาท 

  
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 72,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาดูแลระบบประปา อบต.บ้านวัง  
หมู่ท่ี  3 , 8 , 11 และระบบประปา อบต.บ้านวัง หมู่ท่ี 4  
ได้แก่  ดูแลระบบประปา จดเลขมิเตอร์ประปา ฯลฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1
กุมภาพันธ ์2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ้าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9
ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลงวันท่ี 13 กันยายน 
2560  เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ้าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 กันยายน 
2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท้าต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน  
มีผลย้อนหลัง 
- ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา   
(กองช่าง) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท้าได้ 2 วิธี ดังนี                             
(1)กรณีจ้างเหมาทั งค่าส่ิงของและค่าแรงงาน 
(2)กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด้าเนินการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
- ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา 
(กองช่าง) 
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ค่าวัสดุ รวม 318,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส้านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ นเปลือง อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ี
เย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอี พลาสติก แปรงลบ
กระดานด้า ตรายาง ท่ีถูพื น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัด
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายช่ือส้านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจา
ราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกา
ตั งหรือแขวน กระเป๋า กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้านาลบ
ค้าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษกาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น ้า
หมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัดคลิป เป๊ก เข็มหมุดกระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการแบบ
พิมพ์ ผ้าส้าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการ
บรรจุหีบห่อ น ้าด่ืมส้าหรับบริการประชาชนในส้านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ อปท. 
-ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา 
(กองช่าง) 
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ นเปลือง  และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่นไมโครโฟน ขาตั ง
ไมโครโฟนเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า  เครื่องประจุ
ไฟ  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัด
สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส้าหรับ
วิทย ุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม  ดอก
ล้าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ อปท.  
-ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา 
(กองช่าง) 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ นเปลือง และวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีม ชะแลง
จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เช่น ตลับเมตรลูกดิ่ง 
สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้าตะปู เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ท่อ
น ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อน ้าบาดาล ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ อปท. 
-ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา 
(กองช่าง) 
 

   

  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 128,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุสิ นเปลือง  
อาธิเช่น  แก๊สหุงต้ม น ้ามันเชื อเพลิง น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊าด  
น ้ามันเบนซิน น ้ามันเตา น ้ามันจารบี น ้ามันเครื่อง ถ่านก๊าซ ฯลฯ         
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ  
- รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ประมาณการไว้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 
(กองช่าง) 
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วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 100,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ประเภทวัสดุคงทน  และ
วัสดุสิ นเปลือง อาธิเช่น ทรายอะเบท  วัคซีนต่างๆ  ส้าลี และผ่าพัน
แผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ออกซิเจน น ้ายาต่างๆ สายยาง ลูก
ยาง หลอดแก้ว ถุงมือ กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา 
(กองช่าง) 
 

   

  
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ นเปลือง อาธิ
เช่น  มิเตอร์น ้า - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือมแก๊ส หัววาล์ว
เปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา 
(กองช่าง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 140,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส้าหรับกิจการประปาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ อปท. 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.8/ว 2009  
ลงวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด้าเนินการช้าระค่าสาธารณูปโภคค้างช้าระ  
-ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา 
(กองช่าง) 

   

               
 
 
 


