


 
 
 
 

 
 
 

ข้อบัญญัติ 
เรื่อง 

งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
เขต/อ าเภอ โนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา 

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

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

      

   

พื้นที ่ 38.39 ตารางกิโลเมตร 

   

ประชากรทั้งหมด 4,642 คน 

ชาย 2,302 คน 

หญิง 2,340 คน 

   

   

 ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
           บัดนี้  ถึงเวลาท่ีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการ
คลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถานะการคลัง 

  1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

มีสถานะการเงิน ดังนี ้
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 27,493,641.11 บาท 
   1.1.2 เงินสะสม จ านวน 45,393,279.24 บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 10,117,195.53 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ  

        รวม 8,764.56 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 13 โครงการ  

        รวม 1,424,134.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 31,487,537.03 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 19,430.78 บาท 

   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 94,128.17 บาท 

   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 106,074.26 บาท 

   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 0.00 บาท 

   หมวดรายได้จากทุน จ านวน 28,600.00 บาท 

   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 15,992,363.13 บาท 

   หมวดเงินอุดหนุน จ านวน 15,246,940.69 บาท 

  2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 12,824,344.00 บาท 
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  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 26,256,883.89 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 9,789,959.00 บาท 

   งบบุคลากร จ านวน 9,830,249.00 บาท 
   งบด าเนินงาน จ านวน 4,194,885.89 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,111,790.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,330,000.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 7,184,344.00 บาท 

  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี จ านวน 2,002,300.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 

 

3. งบเฉพาะการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ประเภท  กิจการประปา 
รายรับจริง         จ านวน    955,889.89     บาท   
รายจ่ายจริง         จ านวน    509,683 .40    บาท 
เงินกู้จากธนาคาร / กสท./ อื่นๆ   จ านวน      -      บาท 
ยืมเงินสะสม     จ านวน      -      บาท 
ก าไรสะสม/ขาดทุนสะสม    จ านวน     446,206.49     บาท 
เงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี  30  กันยายน  2564   จ านวน     876,618.00     บาท 
ทรัพย์จ าน า      จ านวน    -     บาท 
เงินสะสม         จ านวน    1,347,477.49   บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม      จ านวน       191,741.61  บาท 
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 ค าแถลงงบประมาณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
    

1. รายรับ    

        

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี  2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 19,430.78 82,600.00 40,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

94,128.17 138,250.00 96,500.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 106,074.26 160,000.00 150,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 1,000.00 500.00 

  หมวดรายได้จากทุน 28,600.00 0.00 0.00 

  รวมรายได้จัดเก็บเอง 248,233.21 381,850.00 287,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 15,992,363.13 16,518,150.00 16,000,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

15,992,363.13 16,518,150.00 16,000,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

      

  หมวดเงินอุดหนุน 15,246,940.69 15,100,000.00 15,713,000.00 

  รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

15,246,940.69 15,100,000.00 15,713,000.00 

รวม 31,487,537.03 32,000,000.00 32,000,000.00 
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ค าแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 

 
2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2564 
ประมาณการ 

ปี 2565 
ประมาณการ 

ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 9,789,959.00 10,190,270.00 10,402,540.00 

  งบบุคลากร 9,830,249.00 11,375,750.00 11,017,630.00 

  งบด าเนินงาน 4,203,465.89 5,350,880.00 5,068,530.00 

  งบลงทุน 1,111,790.00 3,417,700.00 3,575,300.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,330,000.00 1,645,400.00 1,916,000.00 

  งบรายจ่ายอื่น 0.00 20,000.00 20,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 26,265,463.89 32,000,000.00 32,000,000.00 
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ส่วนที่ 2 

ข้อบัญญัต ิ

เร่ือง 
งบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัต ิงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 

        

 
     

ด้าน รวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,023,900 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 575,300 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,465,100 

  แผนงานสาธารณสุข 656,810 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 649,420 

  แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 571,050 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 13,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,255,520 

  แผนงานการเกษตร 87,360 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 10,402,540 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 32,000,000 
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รายจ่ายตามงานและงบรายจา่ย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสมีา 
 

แผนงานงบกลาง 
    งาน 

งบกลาง รวม 
 

งบ    

     

       

งบกลาง 10,402,540 10,402,540  

    งบกลาง 10,402,540 10,402,540  
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป      
    งาน 

งานบริหาร
ทั่วไป 

งาน
วางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

งาน
บริหารงาน

คลัง 

งานควบคุม
ภายใน 
และการ

ตรวจสอบ
ภายใน 

รวม 
งบ 

  
    

      

งบบุคลากร 5,273,470 456,160 1,783,260 220,000 7,732,890 

    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,793,830 0 0 0 1,793,830 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,479,640 456,160 1,783,260 220,000 5,939,060 

งบด าเนินงาน 1,583,210 49,790 540,000 32,610 2,205,610 

    ค่าตอบแทน 550,000 49,790 383,000 32,610 1,015,400 

    ค่าใช้สอย 552,210 0 72,000 0 624,210 

    ค่าวัสดุ 110,000 0 80,000 0 190,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 371,000 0 5,000 0 376,000 

งบลงทุน 65,400 0 0 0 65,400 

    ค่าครุภัณฑ์ 65,400 0 0 0 65,400 

งบรายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000 

    รายจ่ายอื่น 20,000 0 0 0 20,000 

รวม 6,942,080 505,950 2,323,260 252,610 10,023,900 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    งาน 

งานป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

รวม 

 
งบ    

     
       

งบบุคลากร 250,000 250,000  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 250,000 250,000  

งบด าเนินงาน 325,300 325,300  

    ค่าตอบแทน 67,300 67,300  

    ค่าใช้สอย 228,000 228,000  

    ค่าวัสดุ 30,000 30,000  

รวม 575,300 575,300  
 
แผนงานการศึกษา  
    งาน 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับการศึกษา 

งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา 

รวม 
งบ   

    
      

งบบุคลากร 601,000 292,800 893,800 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 601,000 292,800 893,800 

งบด าเนินงาน 180,000 1,005,300 1,185,300 

    ค่าตอบแทน 60,000 23,600 83,600 

    ค่าใช้สอย 65,000 282,200 347,200 

    ค่าวัสดุ 55,000 699,500 754,500 

งบเงินอุดหนุน 0 1,386,000 1,386,000 

    เงินอุดหนุน 0 1,386,000 1,386,000 

รวม 781,000 2,684,100 3,465,100 
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แผนงานสาธารณสุข 
    งาน 

งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอื่น 

รวม 

 

งบ 
   
     

       

งบบุคลากร 165,000 165,000  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 165,000 165,000  

งบด าเนินงาน 271,810 271,810  

    ค่าตอบแทน 13,250 13,250  

    ค่าใช้สอย 188,560 188,560  

    ค่าวัสดุ 70,000 70,000  

งบเงินอุดหนุน 220,000 220,000  

    เงินอุดหนุน 220,000 220,000  

รวม 656,810 656,810  
 
แผนงานสังคมสงเคราะห์  
    งาน 

งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับสังคม

สงเคราะห์ 

งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์ 

รวม 
งบ   

    
      

งบบุคลากร 490,920 0 490,920 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 490,920 0 490,920 

งบด าเนินงาน 128,500 30,000 158,500 

    ค่าตอบแทน 37,500 30,000 67,500 

    ค่าใช้สอย 53,000 0 53,000 

    ค่าวัสดุ 38,000 0 38,000 

รวม 619,420 30,000 649,420 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
    งาน 

งานไฟฟ้าและประปา รวม 

 

งบ 
   
     

       

งบเงินอุดหนุน 300,000 300,000  

    เงินอุดหนุน 300,000 300,000  

รวม 300,000 300,000  
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    งาน 

งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

รวม 

 

งบ 
   
     

       

งบบุคลากร 368,400 368,400  

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 368,400 368,400  

งบด าเนินงาน 202,650 202,650  

    ค่าตอบแทน 31,000 31,000  

    ค่าใช้สอย 171,650 171,650  

รวม 571,050 571,050  
 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
    งาน 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 

 
งบ    

     
       

งบด าเนินงาน 3,000 3,000  

    ค่าใช้สอย 3,000 3,000  

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000  

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000  

รวม 13,000 13,000  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
        
    งาน 

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

งานก่อสร้าง รวม 
งบ   

    
      

งบบุคลากร 525,120 591,500 1,116,620 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 525,120 591,500 1,116,620 

งบด าเนินงาน 573,000 56,000 629,000 

    ค่าตอบแทน 95,000 56,000 151,000 

    ค่าใช้สอย 208,000 0 208,000 

    ค่าวัสดุ 270,000 0 270,000 

งบลงทุน 24,700 3,485,200 3,509,900 

    ค่าครุภัณฑ์ 24,700 0 24,700 

    ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 0 3,485,200 3,485,200 

รวม 1,122,820 4,132,700 5,255,520 

 
 
แผนงานการเกษตร 
    งาน 

งานสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

รวม 

 
งบ    

     
       

งบด าเนินงาน 87,360 87,360  

    ค่าใช้สอย 87,360 87,360  

รวม 87,360 87,360  
 



 
 

14 
 

วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:45:20 
      

หน้า : 
1/1 

รายงานประมาณการรายรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
            

  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
หมวดภาษีอากร             

     ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 740.00 991.64 900.00 
-

100.00 
% 0.00 

     ภาษีบ ารุงท้องท่ี 1,714.00 6.00 36,200.00 
-

100.00 
% 0.00 

     ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 0.00 6,581.14 37,800.00 -20.63 % 30,000.00 
     ภาษีป้าย 6,794.00 11,852.00 7,700.00 29.87 % 10,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 9,248.00 19,430.78 82,600.00     40,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต             
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 1,018.50 1,775.10 1,100.00 63.64 % 1,800.00 
     ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา 

140.00 30.00 150.00 -33.33 % 100.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 880.00 420.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ 400.00 100.00 500.00 -80.00 % 100.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 89,815.00 60,963.57 90,000.00 -44.44 % 50,000.00 
     ค่าปรับอื่น ๆ 5,260.00 3,140.00 5,500.00 -36.36 % 3,500.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

29,500.00 26,500.00 35,000.00 10.00 % 38,500.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,061.50 1,199.50 5,000.00 -60.00 % 2,000.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 130,075.00 94,128.17 138,250.00     96,500.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน             
     ดอกเบ้ีย 158,741.91 106,074.26 160,000.00 -6.25 % 150,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 158,741.91 106,074.26 160,000.00     150,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด             
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4.00 0.00 1,000.00 -50.00 % 500.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 4.00 0.00 1,000.00     500.00 
หมวดรายได้จากทุน             
     ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 0.00 28,600.00 0.00 0.00 % 0.00 

รวมหมวดรายได้จากทุน 
 

0.00 
 

28,600.00 
 

0.00 
 

    
0.00 
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  รายรับจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
หมวดภาษีจัดสรร             
     ภาษีรถยนต์ 524,779.97 552,514.65 560,000.00 -1.79 % 550,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,735,896.84 8,792,602.65 8,788,150.00 0.13 % 8,800,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 2,047,157.11 2,262,663.07 2,200,000.00 2.73 % 2,260,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 118,540.14 119,968.17 120,000.00 0.00 % 120,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 3,574,627.48 3,761,590.69 4,100,000.00 -8.29 % 3,760,000.00 
     ค่าภาคหลวงแร่ 56,584.11 57,059.80 60,000.00 0.00 % 60,000.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 31,762.32 20,762.10 40,000.00 -50.00 % 20,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน 

580,239.00 425,202.00 650,000.00 -33.85 % 430,000.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 14,669,586.97 15,992,363.13 16,518,150.00     16,000,000.00 
หมวดเงินอุดหนุน             
     เงินอุดหนุนท่ัวไป 14,760,136.00 15,246,940.69 15,100,000.00 4.06 % 15,713,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 14,760,136.00 15,246,940.69 15,100,000.00     15,713,000.00 
รวมทุกหมวด 29,727,791.88 31,487,537.03 32,000,000.00     32,000,000.00 
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ข้อบัญญัต ิ
งบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 

 

               โดยท่ีเป็นการสมควรต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  อาศัยอ านาจตามความ
ในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านวัง และโดยอนุมัติของนายอ าเภอโนนไทย 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 32,550,000 บาท 

ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน      
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน  32,000,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 

แผนงาน ยอดรวม 
ด้านบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 10,023,900 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 575,300 

ด้านบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 3,465,100 

  แผนงานสาธารณสุข 656,810 

  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 649,420 

  แผนงานเคหะและชุมชน 300,000 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 571,050 

  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 13,000 

ด้านการเศรษฐกิจ   

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,255,520 

  แผนงานการเกษตร 87,360 

ด้านการด าเนินงานอื่น   

  แผนงานงบกลาง 10,402,540 

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 าบลบ้านวังปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        
 ข้อ 7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวังมีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
    

  ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
    

    

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

    (นายลัด   นวนกลางดอน) 

   
   ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

 
อนุมัติ  

    

    

        (ลงนาม)..............................................................  
          (นายไพรัตน ์ วิทยาอนุมาส)  
          ต าแหน่ง นายอ าเภอโนนไทย  
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วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  15:24:13        หน้า : 1/1  
 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
        

ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น    32,000,000   บาท  แยกเป็น 
 

 

รายได้จัดเก็บเอง 
 หมวดภาษีอากร รวม 40,000 บาท 

  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

    
- ประมาณการรายรายรับไว้จากการส ารวจท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ  
อบต.บ้านวัง ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2561 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีป้าย จ านวน 10,000 บาท 

    
- ประมาณการตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 96,500 บาท 

  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 1,800 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่าน 

  

  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดต้ังแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา จ านวน 100 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 500 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย ์ จ านวน 100 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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  ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 50,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าปรับอื่น ๆ จ านวน 3,500 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จ านวน 38,500 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 150,000 บาท 

  ดอกเบี้ย จ านวน 150,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 500 บาท 

  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จ านวน 500 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 

  

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดภาษีจัดสรร รวม 16,000,000 บาท 

  ภาษีรถยนต์ จ านวน 550,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,800,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 2,260,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการมากกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
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  ภาษีธุรกิจเฉพาะ จ านวน 120,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ภาษีสรรพสามิต จ านวน 3,760,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 60,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการเท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 20,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  

  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จ านวน 430,000 บาท 

    
- ประมาณการไว้ตามการคาดการณ์จากรายรับจริงของปีท่ีผ่านมา 
- ประมาณการน้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 

  

รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หมวดเงินอุดหนุน รวม 15,713,000 บาท 

  เงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 15,713,000 บาท 

    

เงินอุดหนุนท่ัวไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
ประมาณการใกล้เคียงกับวงเงินท่ีได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(1) เงินอุดหนุนส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 
ประมาณการไว้ 3,345,700 บาท 
(2) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว) ประมาณการไว้  59,500 บาท 
(3) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ประมาณการไว ้ 22,600  บาท 
(4) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กปฐมวัย   
ประมาณการไว้ 67,100 บาท 
(5) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย  
ประมาณการไว้  180,100   บาท  
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(6) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) เด็กประถมศึกษา   
ประมาณการไว้   632,400  บาท 
(7) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กประถมศึกษา  
ประมาณการไว้  1,386,000   บาท 
(8) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เงินเดือน  ค่าตอบแทน เงิน
เพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวและสวัสดิการส าหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและพนักงาน
จ้างผู้ดูแลเด็ก ประมาณการไว้  288,800  บาท 
(9) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
พิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความ
พิการ) ประมาณการไว้   1,627,200  บาท 
(10) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์) ประมาณการไว ้ 6,000  บาท 
(11) เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่
ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  
ประมาณการไว้  7,838,400  บาท 
(12) เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ประมาณการไว้   220,000  บาท 
(13) เงินอุดหนุนส าหรับส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
ประมาณการไว้   6,900  บาท 
(14) เงินอุดหนุนส าหรับขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษ
สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี ประมาณการไว ้ 40,300  บาท 
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วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  10:48                 หน้า : 1/1 

รายงานประมาณการรายจา่ย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย    จังหวัดนครราชสีมา 
             
  รายจ่ายจริง ประมาณการ 

  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 
แผนงานงบกลาง             
งบกลาง             
  งบกลาง             
  งบกลาง             
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 67,939 44,086 82,970 15.1 % 95,500 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,981 2,793 3,500 5.71 % 3,700 
    เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา 300,000 200,000 200,000 0 % 200,000 
    เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,727,500 7,063,500 7,377,240 6.25 % 7,838,400 
    เบ้ียยังชีพความพิการ 1,292,000 1,390,200 1,612,800 0.89 % 1,627,200 
    เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 6,000 6,000 6,000 0 % 6,000 

    
เงินส ารองจ่าย 
 

20,459 
 

639,180 
 

300,000 
 

-33.33 
 

% 
 

200,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             
      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 345,000 -3.84 % 331,740 
      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 100,000 100,000 100,000 0 % 100,000 
    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 173,990 344,200 0 0 % 0 

รวมงบกลาง 8,690,869 9,789,959 10,027,510     10,402,540 
รวมงบกลาง 8,690,869 9,789,959 10,027,510     10,402,540 
รวมงบกลาง 8,690,869 9,789,959 10,027,510     10,402,540 

รวมแผนงานงบกลาง 8,690,869 9,789,959 10,027,510     10,402,540 
แผนงานบริหารงานทั่วไป             
งานบริหารท่ัวไป             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             
    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 514,080 514,080 0 0 % 0 
    ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 514,080 0.06 % 514,390 
    ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,200 -0.19 % 42,120 
    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120 42,120 42,200 -0.19 % 42,120 

    
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

86,400 86,400 86,400 0 % 86,400 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,800,000 1,742,400 935,600 18.51 % 1,108,800 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,484,720 2,427,120 1,620,480     1,793,830 
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,945,080 3,702,269 1,897,680 7.8 % 2,045,760 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 70,000 84,000 84,000 0 % 84,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 182,000 210,000 168,000 0 % 168,000 
    ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 623,460 675,060 711,240 5.6 % 751,080 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 428,280 599,040 261,000 55.86 % 406,800 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 31,140 28,140 24,100 -0.41 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 3,279,960 5,298,509 3,146,020     3,479,640 
รวมงบบุคลากร 5,764,680 7,725,629 4,766,500     5,273,470 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 16,800 567,130 -50.63 % 280,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6,720 0 5,000 20 % 6,000 
    ค่าเช่าบ้าน 114,000 218,000 204,000 0 % 204,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 60,000 0 % 60,000 

รวมค่าตอบแทน 149,120 272,430 836,130     550,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 6,000 52,000 -90.38 % 5,000 
      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 3,450 14,074 14,380 -30.46 % 10,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคารสถานท่ีราชการ 98,700 97,650 108,000 0 % 108,000 
      ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 99,000 96,600 73,000 -100 % 0 
      ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 29,568.37 22,000 30,000 -20 % 24,000 
      ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ 0 0 2,000 100 % 4,000 
      โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ 3,000 0 0 0 % 0 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,455 26,845 40,000 50 % 60,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

69,798 175,236 100,000 -50 % 50,000 

      ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนาหรือรัฐพิธีหรือวันส าคัญต่างๆ 0 0 2,000 0 % 2,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      ค่าพวงมาลัย กระเช้า กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 0 0 3,000 0 % 3,000 
      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 70,000 -28.57 % 50,000 
      โครงการงานรัฐพิธ ี 141,000 0 0 0 % 0 
      โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 0 0 203,600 -100 % 0 

      

โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ 
อบต.บ้านวัง 

196,760 204,010 212,760 -6 % 200,000 

      โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 0 0 15,150 7 % 16,210 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,500 0 26,400 -24.24 % 20,000 

รวมคา่ใช้สอย 672,231.37 642,415 952,290     552,210 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 118,285 55,806 72,000 -44.44 % 40,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 17,850 12,210 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 70,000 -100 % 0 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 18,220.31 70,000 -42.86 % 40,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,130 7,110 20,000 -50 % 10,000 

รวมคา่วัสดุ 145,265 93,346.31 252,000     110,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าไฟฟ้า 292,822.46 214,282.21 220,000 4.55 % 230,000 
    ค่าบริการโทรศัพท์ 1,222.85 1,219.8 16,000 0 % 16,000 
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0 0 52,000 -96.15 % 2,000 
    ค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม 92,394.16 106,349.23 118,000 0 % 118,000 
    ค่าเช่าพื้นท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 5,000 0 % 5,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 386,439.47 321,851.24 411,000     371,000 
รวมงบด าเนินงาน 1,353,055.84 1,330,042.55 2,451,420     1,583,210 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             
      เก้าอี้ท างานผู้บริหาร 0 0 18,500 -100 % 0 
      เก้าอี้ประชุม 0 0 0 100 % 20,000 
      เก้าอี้ผู้บริหาร 0 0 0 100 % 7,000 

      
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู 

0 0 53,600 -100 % 0 

      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทีย ู 17,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทีย ู 28,000 0 0 0 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลางกระจก 0 0 35,000 -100 % 0 
      ซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส 198,000 0 0 0 % 0 
      โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 75x180x75 ซม. 0 0 0 100 % 25,000 
      ผ้าม่านจับจีบ 0 0 42,000 -100 % 0 
      ผ้าม่านตาไก่ รางโชว์ลายไม้ 0 0 33,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ             
      เครื่องปั่นไฟฟ้า 0 49,500 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น 0 0 0 100 % 13,400 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 0 17,000 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 0 4,300 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 243,000 53,800 199,100     65,400 
รวมงบลงทุน 243,000 53,800 199,100     65,400 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบรายจ่ายอื่น             
  รายจ่ายอื่น             
    รายจ่ายอื่น             

      
ค่าจ้างองค์กรท่ีเป็นกลางในการประเมินผลในมิติความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

0 0 20,000 0 % 20,000 

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

รวมงานบริหารท่ัวไป 7,360,735.84 9,109,471.55 7,437,020     6,942,080 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 191,640 30.45 % 250,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 199,680 3.25 % 206,160 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 391,320     456,160 
รวมงบบุคลากร 0 0 391,320     456,160 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 42,600 16.88 % 49,790 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 2,000 -100 % 0 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 25,500 -100 % 0 

รวมคา่ตอบแทน 0 0 70,100     49,790 
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  

0 0 15,000 -100 % 0 

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

รวมงบด าเนินงาน 0 0 100,100     49,790 
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ 0 0 491,420     505,950 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานบริหารงานคลัง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,487,820 0 1,580,300 -0.86 % 1,566,780 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 0 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 152,400 0 170,000 2.64 % 174,480 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 6,993 0 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,689,213 0 1,792,300     1,783,260 
รวมงบบุคลากร 1,689,213 0 1,792,300     1,783,260 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

279,350 333,000 550,000 -45.45 % 300,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 3,000 0 % 3,000 
    ค่าเช่าบ้าน 80,500 0 100,000 -30 % 70,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 360,950 333,000 663,000     383,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 0 0 10,000 20 % 12,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

17,000 0 20,000 50 % 30,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 13,000 53.85 % 20,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่าใช้สอย 17,000 0 43,000     72,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 38,930 25,185 34,000 -11.76 % 30,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 94,150 93,354 0 100 % 50,000 

รวมคา่วัสดุ 133,080 118,539 34,000     80,000 
  ค่าสาธารณูปโภค             
    ค่าบริการไปรษณีย์ 0 648 5,000 0 % 5,000 

รวมคา่สาธารณูปโภค 0 648 5,000     5,000 
รวมงบด าเนินงาน 511,030 452,187 745,000     540,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             
      ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  0 0 11,800 -100 % 0 
      ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง ขนาด 920 x 310 x 1820 มม. 22,000 0 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 0 17,000 -100 % 0 

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 22,000 0 0 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InK Tank 
Printer) 

0 0 4,300 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 22,000 22,000 33,100     0 
รวมงบลงทุน 22,000 22,000 33,100     0 

รวมงานบริหารงานคลัง 2,222,243 474,187 2,570,400     2,323,260 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 9,320 2,260.52 % 220,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 9,320     220,000 
รวมงบบุคลากร 0 0 9,320     220,000 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 32,610 

รวมคา่ตอบแทน 0 0 0     32,610 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     32,610 

รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 0 0 9,320     252,610 
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป 9,582,978.84 9,583,658.55 10,508,160     10,023,900 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 250,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     250,000 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     250,000 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

16,800 33,500 50,500 33.27 % 67,300 

รวมคา่ตอบแทน 16,800 33,500 50,500     67,300 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติหน้าท่ีประจ ารถยนต์บรรทุกน้ า 93,750 91,500 108,000 0 % 108,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
โครงการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 

94,310 0 0 0 % 0 

      
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 80,000 

      โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 8,175 8,643 10,000 0 % 10,000 
      โครงการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 0 5,727 10,000 0 % 10,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 192,600 12,840 30,000 -33.33 % 20,000 

รวมคา่ใช้สอย 388,835 118,710 158,000     228,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,000 0 20,000 -100 % 0 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27,800 0 0 0 % 0 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 23,865 23,874.4 60,000 -50 % 30,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 6,800 0 0 0 % 0 

รวมค่าวัสดุ 64,465 23,874.4 80,000     30,000 
รวมงบด าเนินงาน 470,100 176,084.4 288,500     325,300 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง             
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      สายส่งน้ าดับเพลิงสีแดงชนิดผ้าใบ 7,600 0 0 0 % 0 
      สายส่งน้ าดับเพลิงสีแดงชนิดยางสังเคราะห์  7,840 0 0 0 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์             
      ปรับปรุงรถยนต์บรรทุกน้ า 460,100 0 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 475,540 0 0     0 
รวมงบลงทุน 475,540 0 0     0 

รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 945,640 176,084.4 288,500     575,300 
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน 945,640 176,084.4 288,500     575,300 

แผนงานการศึกษา             
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 366,060 396,000 415,780 34.45 % 559,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 260,880 265,280 0 0 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 18,540 14,140 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 687,480 717,420 457,780     601,000 
รวมงบบุคลากร 687,480 717,420 457,780     601,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 66,290 -24.57 % 50,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 5,000 100 % 10,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 71,290     60,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 -40 % 3,000 
      ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ 84,900 0 8,000 -100 % 0 
      ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 5,000 -60 % 2,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

600 13,500 25,000 0 % 25,000 

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

รวมคา่ใช้สอย 85,500 13,500 58,000     65,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 25,560 16,090 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 13,160 19,570 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 7,440 0 20,000 -25 % 15,000 

รวมคา่วัสดุ 46,160 35,660 60,000     55,000 
รวมงบด าเนินงาน 131,660 49,160 189,290     180,000 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

0 0 17,000 -100 % 0 

      
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) 

0 0 4,000 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 21,000     0 
รวมงบลงทุน 0 0 21,000     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 819,140 766,580 668,070     781,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 275,915 1.77 % 280,800 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 12,085 -0.7 % 12,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 288,000     292,800 
รวมงบบุคลากร 0 0 288,000     292,800 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 23,000 2.61 % 23,600 

รวมคา่ตอบแทน 0 0 23,000     23,600 
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ 
นอกราชอาณาจักร 

0 0 5,000 0 % 5,000 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 5,000 0 % 5,000 
      โครงการจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6,040 0 13,760 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านวัง 3,500 0 10,000 0 % 10,000 
      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 389,620 312,720 375,100 -30.1 % 262,200 

รวมค่าใช้สอย 399,160 312,720 408,860     282,200 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 9,840 0 0 0 % 0 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 0 0 739,700 -5.43 % 699,500 
    ค่าอาหารเสริม (นม) 448,599.7 310,171.92 0 0 % 0 

รวมคา่วัสดุ 458,439.7 310,171.92 739,700     699,500 
รวมงบด าเนินงาน 857,599.7 622,891.92 1,171,560     1,005,300 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
      โครงการเล้ียงแพะเนื้อ 60,000 0 0 0 % 0 
      อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพื้นท่ี 1,294,020 1,330,000 1,415,400 -2.08 % 1,386,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,354,020 1,330,000 1,415,400     1,386,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 1,354,020 1,330,000 1,415,400     1,386,000 

รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 2,211,619.7 1,952,891.92 2,874,960     2,684,100 
รวมแผนงานการศึกษา 3,030,759.7 2,719,471.92 3,543,030     3,465,100 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานสาธารณสุข             
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 154,100 3.18 % 159,000 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 14,100 -57.45 % 6,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 168,200     165,000 
รวมงบบุคลากร 0 0 168,200     165,000 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 12,840 3.19 % 13,250 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 1,000 -100 % 0 
รวมค่าตอบแทน 0 0 13,840     13,250 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             

      
ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว 
 

6,138 
 

5,631 
 

7,200 
 

-8.33 
 

% 
 

6,600 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 2,000 -100 % 0 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 4,000 -100 % 0 
      โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความพอเพียง 0 53,632 46,960 -48.89 % 24,000 
      โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ 25,050 43,960 36,960 101.84 % 74,600 

      

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้
โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน  ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) 

33,120 28,260 52,760 1.14 % 53,360 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)และการท าหน้ากากอนามัยเพื่อ
การป้องกันตนเอง 

30,538 0 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 15,290 0 100 % 30,000 
รวมคา่ใช้สอย 

 
94,846 

 
146,773 

 
149,880 

 
    

188,560 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,329.3 8,426 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 36,000 48,000 50,000 0 % 50,000 

รวมค่าวัสดุ 48,329.3 56,426 70,000     70,000 
รวมงบด าเนินงาน 143,175.3 203,199 233,720     271,810 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 1 บ้านดอนต าแย 

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

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 10 บ้านดอนใหม่ 

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

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 2 บ้านบุ 

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

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 3  บ้านวัง 

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

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 4  บ้านหนองกลางดอน 

20,000 0 20,000 0 % 20,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 6  บ้านโคกสะอาด 

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

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 7 บ้านถนนวารี 

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

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ท่ี 9  บ้านดอนมะยม 

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

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 11 บ้านวังสง่า 

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

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 5 บ้านหนองน้ าใส 

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

      
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 8  บ้านวังใหม่ 

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

รวมเงินอุดหนุน 220,000 0 220,000     220,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 220,000 0 220,000     220,000 

รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 363,175.3 203,199 621,920     656,810 
รวมแผนงานสาธารณสุข 363,175.3 203,199 621,920     656,810 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานสังคมสงเคราะห์             
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 349,440 372,780 0 100 % 448,920 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 0 100 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 147,480 153,160 0 0 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 11,940 6,260 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 550,860 574,200 0     490,920 
รวมงบบุคลากร 550,860 574,200 0     490,920 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 37,500 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 6,215 9,700 0 0 % 0 
รวมค่าตอบแทน 6,215 9,700 0     37,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 0 100 % 3,000 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

1,080 0 0 100 % 20,000 

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

รวมค่าใช้สอย 1,080 0 0     53,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 8,820 9,030 0 100 % 15,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 0 100 % 3,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,750 0 0 100 % 20,000 

รวมคา่วัสดุ 11,570 9,030 0     38,000 
รวมงบด าเนินงาน 18,865 18,730 0     128,500 

 
 

      



 
 

49 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ส านักงาน             
      ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 0 5,500 0 0 % 0 
      ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 0 4,700 0 0 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 10,200 0     0 
รวมงบลงทุน 0 10,200 0     0 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ 569,725 603,130 0     619,420 
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 457,320 -100 % 0 
    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 42,000 -100 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 163,450 -100 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 6,000 -100 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 668,770     0 
รวมงบบุคลากร 

 
0 
 

0 
 

668,770 
 

    
0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 78,230 -100 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 10,000 200 % 30,000 

รวมค่าตอบแทน 0 0 88,230     30,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      ค่าจ้างเหมาและบริการ 0 0 20,000 -100 % 0 
      ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ 0 0 8,000 -100 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 20,000 -100 % 0 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 -100 % 0 
      โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ีของ อบต.บ้านวัง 0 17,411 50,000 -100 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 20,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 17,411 138,000     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0 17,300 -100 % 0 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 0 0 5,000 -100 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 -100 % 0 

รวมคา่วัสดุ 0 0 42,300     0 
รวมงบด าเนินงาน 0 17,411 268,530     30,000 

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

      
เครื่องพิมพ ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 

0 0 7,500 -100 % 0 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 18,900     0 
รวมงบลงทุน 0 0 18,900     0 

รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 0 17,411 956,200     30,000 
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ 569,725 620,541 956,200     649,420 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานเคหะและชุมชน             
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 406,020 435,900 0 0 % 0 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 0 0 % 0 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 311,400 329,800 0 0 % 0 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 13,620 5,300 0 0 % 0 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 773,040 813,000 0     0 
รวมงบบุคลากร 773,040 813,000 0     0 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             
    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 7,620 0 0 0 % 0 
    ค่าเช่าบ้าน 24,000 28,000 0 0 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,100 0 0 0 % 0 

รวมคา่ตอบแทน 33,720 28,000 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 82,213.6 51,500 0 0 % 0 
      ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ 97,500 90,300 0 0 % 0 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร      

9,600 6,480 0 0 % 0 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 6,500 375,000 0 0 % 0 
รวมค่าใช้สอย 195,813.6 523,280 0     0 

  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 24,910 9,900 0 0 % 0 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 99,225 99,975 0 0 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 376,333.85 587,229.02 0 0 % 0 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 22,120 0 0 0 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 38,550 29,450 0 0 % 0 

รวมคา่วัสดุ 561,138.85 726,554.02 0     0 
รวมงบด าเนินงาน 790,672.45 1,277,834.02 0     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  งบลงทนุ             
  ค่าครุภณัฑ ์             
    ครุภัณฑ์ส ารวจ             
      เทปวัดระยะสเเตนเลส 0 6,000 0 0 % 0 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)  0 16,590 0 0 % 0 

รวมค่าครุภณัฑ ์ 0 22,590 0     0 
รวมงบลงทุน 0 22,590 0     0 

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 1,563,712.45 2,113,424.02 0     0 
งานไฟฟ้าและประปา             
  งบเงนิอดุหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ             
      ขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟา้สาธารณะ หมู่ท่ี 3 0 0 0 100 % 85,000 
      ขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟา้สาธารณะ หมู่ท่ี 7 0 0 0 100 % 215,000 

รวมเงินอดุหนนุ 0 0 0     300,000 
รวมงบเงินอดุหนนุ 0 0 0     300,000 

รวมงานไฟฟ้าและประปา 0 0 0     300,000 
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 1,563,712.45 2,113,424.02 0     300,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน             
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 199,200 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 0 0 0 100 % 169,200 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     368,400 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     368,400 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 31,000 

รวมคา่ตอบแทน 0 0 0     31,000 
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
แผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

0 3,870 46,180 0 % 46,180 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

16,500 0 0 0 % 0 

      โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) 57,730 25,956 32,750 145.22 % 80,310 
      โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 0 23,580 21,290 112.12 % 45,160 

รวมค่าใช้สอย 74,230 53,406 100,220     171,650 
รวมงบด าเนินงาน 74,230 53,406 100,220     202,650 

รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 74,230 53,406 100,220     571,050 
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 74,230 53,406 100,220     571,050 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการจัดงานหรือเข้าร่วมงานวันส าคัญของราชการ 1,000 0 20,000 -100 % 0 
รวมค่าใช้สอย 1,000 0 20,000     0 

รวมงบด าเนินงาน 1,000 0 20,000     0 
รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,000 0 20,000     0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 0 0 5,000 -40 % 3,000 
รวมค่าใช้สอย 0 0 5,000     3,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 5,000     3,000 
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             
      โครงการประเพณีบวงสรวงอนุเสารีย์ท้าวสุนารี อ าเภอโนนไทย 0 0 10,000 0 % 10,000 

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

รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 0 0 15,000     13,000 
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1,000 0 35,000     13,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา             
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 483,120 
    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 0 100 % 42,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 0     525,120 
รวมงบบุคลากร 0 0 0     525,120 

  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 0 100 % 41,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 0 100 % 3,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 0 100 % 36,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 15,000 

รวมค่าตอบแทน 
 

0 
 

0 
 

0 
 

    
95,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

  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 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร 

0 0 0 100 % 20,000 

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

รวมคา่ใช้สอย 0 0 0     208,000 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 20,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 0 100 % 100,000 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 0 100 % 100,000 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 0 0 100 % 30,000 



 
 

60 
 

  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 0 100 % 20,000 
รวมคา่วัสดุ 0 0 0     270,000 

รวมงบด าเนินงาน 0 0 0     573,000 
  งบลงทุน             
  ค่าครุภัณฑ์             
    ครุภัณฑ์ส ารวจ             
      กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 24 เท่า 0 0 0 100 % 20,200 
      บันไดไฟเบอร์กลาส 0 0 0 100 % 4,500 

รวมค่าครุภัณฑ์ 0 0 0     24,700 
รวมงบลงทุน 0 0 0     24,700 

รวมงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 0 0 0     1,122,820 
งานก่อสร้าง             
  งบบุคลากร             
  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 522,860 -57.92 % 220,000 
    เงินประจ าต าแหน่ง 0 0 42,000 -100 % 0 

    
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
 

0 
 

0 
 

354,000 
 

4.94 
 

% 
 

371,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 0 0 10,000 -100 % 0 
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 0 0 928,860     591,500 

รวมงบบุคลากร 0 0 928,860     591,500 
  งบด าเนินงาน             
  ค่าตอบแทน             

    
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

0 0 69,000 -18.84 % 56,000 

    ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0 0 5,000 -100 % 0 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 30,000 -100 % 0 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 15,000 -100 % 0 

รวมค่าตอบแทน 0 0 119,000     56,000 
  ค่าใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 0 0 15,000 -100 % 0 
      ค่าจ้างเหมาคนงานปฏิบัติงานธุรการ 0 0 108,000 -100 % 0 
      ค่าธรรมเนียมในการรังวัดท่ีดิน 0 0 20,000 -100 % 0 
      ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ 0 0 5,000 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  

0 0 30,000 -100 % 0 

      ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม 0 0 20,000 -100 % 0 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 600,000 -100 % 0 

รวมค่าใช้สอย 0 0 798,000     0 
  ค่าวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0 16,700 -100 % 0 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 0 0 130,000 -100 % 0 
    วัสดุก่อสร้าง 0 0 530,000 -100 % 0 
    วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 0 0 20,000 -100 % 0 
    วัสดุคอมพิวเตอร์ 0 0 20,000 -100 % 0 

รวมคา่วัสดุ 0 0 716,700     0 
รวมงบด าเนินงาน 0 0 1,633,700     56,000 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

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

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

      
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านบ-ุบ้านดอนหัวบึง  
บ้านบุ หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านวัง อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 37,500 -100 % 0 

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

0 0 282,700 -100 % 0 

      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางล าจวน  หมู่ท่ี 10 0 0 164,900 -100 % 0 
      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายต่ า หมู่ท่ี 2 0 0 243,100 -100 % 0 
      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนใหม่ - ฝ่ังห้วย หมู่ท่ี 10 0 0 0 100 % 291,500 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้บึงสง่า หมู่ท่ี 11 0 0 0 100 % 326,100 

      
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งด่าน หมู่ท่ี 5 ต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

0 0 285,400 -100 % 0 

      ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุ่ง หมู่ท่ี 7 0 0 0 100 % 305,200 

      
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ าใส-วัดป่า  
หมู่ท่ี 5 

0 0 0 100 % 326,500 

      
ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก สายโคกสะอาด - หนองตะครอง 
หมู่ท่ี 6 

0 0 0 100 % 327,600 

      
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโค้งนานายแจ่ม ดิษฐ์สันเทียะ-นานางลิ 
ทิพย์สันเทียะ หมู่ท่ี 3 

0 0 0 100 % 243,900 

      ก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนต าแย - ค้างพลูเหนือ หมู่ท่ี 1 0 0 0 100 % 286,700 

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

0 0 302,700 -100 % 0 

      
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนลาดยาง - 
บ้านนายใจ หมู่ท่ี 2 

0 0 0 100 % 325,100 

      ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ท่ี 8 0 0 0 100 % 316,000 
      โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ซอยโคกไม้แดง  หมู่ท่ี  7 0 0 285,800 -100 % 0 
      โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ท่ี 6 0 0 282,700 -100 % 0 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนต าแย-ค้างพลูเหนือ  
หมู่ท่ี  1 

0 0 302,700 -100 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโนนตาท้าว - หนองน้ าเปรื่อง 
หมู่ท่ี  8 

0 0 302,700 -100 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกปากทางนาเกลือ  หมู่ท่ี 3 0 0 310,000 -100 % 0 
      ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายใบ หมู่ท่ี 4 0 0 0 100 % 332,600 

      
ปรับปรุงถนนสายกลางบ้านดอนมะยม (เสริมผิว Asphaltic 
Concrete) หมู่ท่ี 9 

0 0 0 100 % 304,000 

    ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค             
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ท่ี 5 0 247,000 0 0 % 0 
      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝ่ังห้วย หมู่ท่ี 10  0 262,500 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่า -บ้าน
หนองน้ าใส หมู่ท่ี 9 

0 286,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนต าแย -ค้างพลูกลาง  
หมู่ท่ี 1 

0 207,700 0 0 % 0 

    ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)             
      เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) 0 0 30,000 233.33 % 100,000 

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,003,200 3,276,800     3,485,200 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

รวมงบลงทุน 0 1,003,200 3,285,900     3,485,200 
รวมงานก่อสร้าง 0 1,003,200 5,848,460     4,132,700 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 0 1,003,200 5,848,460     5,255,520 
แผนงานการเกษตร             
งานส่งเสริมการเกษตร             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

            

      โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  22,195 0 0 0 % 0 
รวมค่าใช้สอย 22,195 0 0     0 

รวมงบด าเนินงาน 22,195 0 0     0 
รวมงานส่งเสริมการเกษตร 22,195 0 0     0 

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ             
  งบด าเนินงาน             
  ค่าใช้สอย             

    
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 
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  รายจ่ายจริง ประมาณการ 
  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ยอดต่าง (%) ปี 2566 

      โครงการ “1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจส่ิงแวดล้อม” 58,925 0 0 0 % 0 
      โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 0 0 36,000 45.44 % 52,360 
      โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจ าปี 2564 0 2,160 0 0 % 0 
      โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 4,800 360 10,000 0 % 10,000 

      

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระาราชด าริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รฐัสีมาคุณากรหิ
ยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

0 0 25,000 0 % 25,000 

รวมค่าใช้สอย 63,725 2,520 71,000     87,360 
รวมงบด าเนินงาน 63,725 2,520 71,000     87,360 

รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 63,725 2,520 71,000     87,360 
รวมแผนงานการเกษตร 85,920 2,520 71,000     87,360 

รวมทุกแผนงาน 24,908,010.29 26,265,463.89 32,000,000     32,000,000 
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วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:47:11         หน้า : 1/1 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ยทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย   จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

   ประมาณการรายจ่ายรวมท้ังสิ้น  32,000,000  บาท  แยกเป็น  
แผนงานงบกลาง 

 งบกลาง รวม 10,402,540 บาท 

  งบกลาง รวม 10,402,540 บาท 

   งบกลาง รวม 10,402,540 บาท 

   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 95,500 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 ม.ค.  2557 เรื่อง การจ่ายเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0809.5/ว 81 
ลงวันท่ี 10 ก.ค. 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3)  
(กองคลัง) 
 

      

   เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 3,700 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงนิ
ทดแทน พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความ
คุ้มครองแก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย อันเนื่อง 
มาจากการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค านวณในอัตราร้อยละ 0.2 ของ 
ค่าจ้างท้ังปี  
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ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว4172
ลงวันท่ี 24 ธ.ค. 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงนิสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 
(กองคลัง) 
 

   เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กิจการประปา  
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 85 ล าดับท่ี 1 
(กองช่าง) 
 

      

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 7,838,400 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 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560   
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 2130 ลงวันท่ี 12 ก.ค. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพโครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า 79  ล าดับท่ี 1   
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

   เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 1,627,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการให้แก่คนพิการท่ี
มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ท่ีได้แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียน
เพื่อขอรับเงินเบ้ียความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 25 พ.ย. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียความพิการ
ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.6/
ว 2130 ลงวันท่ี 12 ก.ค. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
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- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า 79  ล าดับท่ี   2 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

   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 ก.ค. 2564 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
เสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ โครงการ
สนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม และโครงการ
สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ   
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 80 ล าดับท่ี 3  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   เงินส ารองจ่าย จ านวน 200,000 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
มี.ค. 2545  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

      



72 
 

- หนังสือกระทรวงการคลัง  ท่ี กค 0402.4/ว 160 ลงวันท่ี 5 ต.ค. 2563
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในกรณีฉุกเฉิน  
- กฎหมาย ระเบียบ หนังสือต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
ท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกัน และยับย้ังก่อนเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
(ส านักปลัด) 
 

   รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน (ก.บ.ท.) จ านวน 331,740 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
(ก.บ.ท.) ตามกฎกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การหักเงินจากประมาณการ
รายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักเงินจาก
ประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อสมทบเข้าเป็น
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นในอัตราร้อยละสอง เว้นแต่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยาให้หักในอัตราร้อยละ
สาม การค านวณส่งเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ถ้ามีเศษของบาทให้ปัดท้ิง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2556 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2546  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 
- กฎกระทรวงมหาดไทย  การหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 
(กองคลัง) 
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    เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการต้ังงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561    
(ส านักปลัด) 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารท่ัวไป รวม 6,942,080 บาท 

  งบบุคลากร รวม 5,273,470 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 1,793,830 บาท 

   ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 514,390 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แยกรายละเอียดดังนี้       
(1) เงินเดือน นายก อบต. ในอัตราเดือนละ 20,400 บาท 
จ านวน 12 เดือน   
(2) เงินเดือน รองนายก อบต. ในอัตราเดือนละ 11,220 บาท
จ านวน 2 คน 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) 
 

      

   ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แยกรายละเอียดดังนี้  
(1) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง นายก อบต.  
ในอัตราเดือนละ 1,750 บาทจ านวน 12 เดือน 
(2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง รองนายก อบต.  
ในอัตราเดือนละ  880 บาท จ านวน  2 คน จ านวน 12 เดือน 
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ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ. 2557   
(ส านักปลัด) 
 

   ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 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) 
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ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
นายกองค์การบริหารส่วนต 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) 
 

      

   
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 1,108,800 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  9 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 3,479,640 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 2,045,760 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 22พ.ย. 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 ม.ค.  2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 

      

   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 าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน   
ลงวันท่ี 22 เม.ย. 2547 
 
 
 

      



78 
 

- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 28  
ลงวันท่ี 16 ก.พ. 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  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(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 าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันท่ี 22 เม.ย. 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 809.3/
ว 1927 ลงวันท่ี 3 ก.ย. 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  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 

      



79 
 

   ค่าจ้างลูกจ้างประจ า จ านวน 751,080 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  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 406,800 บาท 

      

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

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  จ านวนอัตรา
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี ้  
(1) คนงาน  (ท่ัวไป  1  อัตรา) 
(2) พนักงานขับรถยนต์  (ท่ัวไป  1  อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท.และก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372  
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราว (ฉบับท่ี 2)  
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ ค านวณค่าใช้จ่าย       
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ส านักปลัด) 
 

      

  งบด าเนินงาน รวม 1,583,210 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 550,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 280,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  280,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น  
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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 ธ.ค. 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(ส านักปลัด) 
 

   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 6,000 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 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
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 
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- 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) 
 

   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 552,210 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาท าป้ายหรือแผงปิดประกาศ  การจ้างท าโปสเตอร์
ป้ายไวนิล การบันทึกภาพยนตร์ วีดีโอ วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย  
การจ้างโฆษณา 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 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี
20 มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่า
สาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
 

    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.2560
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 ก.ย.2560
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 
 

      

    ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 12 เดือน  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลงวันท่ี 13 ก.ย. 2560
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 ก.พ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 ก.ย. 2560
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 
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    ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บเล่มหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ จ านวน 5,000 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 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว3523 ลงวันท่ี 20 มิ.ย. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
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   รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  (1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล จ านวน 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลเช่น ค่าอาหาร  
ค่าเครื่องด่ืม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสารค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการ     
เล้ียงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการรับรอง      
เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมานิเทศตรวจงาน
หรือเยี่ยมชม  หรือทัศนศึกษาดูงาน   
 
(2) ค่าเลี้ยงรับรอง  จ านวน  55,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ ท่ีได้รับแต่งต้ังตามกฎหมาย หรือตามระเบียบ หรือ
หนังสือส่ังการของกระทรวงมหาดไทย หรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นค่าเล้ียงรับรอง เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม  ค่าของขวัญ  ค่าพิมพ์เอกสาร  ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวเนื่องในการเล้ียง
รับรองรวมทั้งค่าบริการซึ่งจ าเป็นต้องจ่ายท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงรับรอง   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพักและ
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) 
 

      

    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 ลงวันท่ี 16 ก.ย. 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) 
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    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)  
 

      

    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 50,000 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) 
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โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
ของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ อบต.บ้านวัง 

จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยจ่ายเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งสถานท่ี  
ค่าของขวัญหรือของท่ีระลึก  ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก ค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับโครงการ      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  89  ล าดับท่ี  3 
(ส านักปลัด)  
 

      

    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต จ านวน 16,210 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย
ค่าตกแต่งสถานท่ีอบรม   ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุและอุปกรณ์  ค่าจ้าง
จัดหาคู่มือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม
ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการจัดท าโครงการ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2546 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  88  ล าดับท่ี  1 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657
ลงวันท่ี 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มี.ค. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 110,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 40,000 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
ป้ายต่างๆมู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขวน 
กระเป๋ากระดาษ 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 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)     
 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุส้ินเปลือง
อาธิเช่น หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถังถาด แก้วน้ า  
จานรอง ถ้วยชาม ช้อนส้อม กระจกเงา โอ่งน้ า ท่ีนอนกระโถน เตาไฟฟ้า  
เตาน้ ามัน เตารีด เครื่องบดอาหาร เครื่องตีไข่ไฟฟา้เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะ
ไฟฟ้า รวมถึง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน ถังแก๊ส  ผงซักฟอก สบู่ 
น้ ายาดับกล่ิน แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูท่ีนอนปลอกหมอน หมอน  
ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดท่ีซื้อจากเอกชน  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)  
 

      

   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
อาธิเช่นแก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซนิ 
น้ ามันเตา น้ ามันจารบีน้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ ฯลฯ          
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vid
eo Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 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 ลง
วันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

   ค่าสาธารณูปโภค รวม 371,000 บาท 

   ค่าไฟฟ้า จ านวน 230,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในส านักงาน หรือ ในท่ีสาธารณะ หรือ อาคารสถานท่ีท่ี
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.8/ว 2009  
ลงวันท่ี 23 พ.ค. 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 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.8/ว 2009  
ลงวันท่ี 23 พ.ค.  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 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 118,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)
ค่าเทเลกซ์  ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุส่ือสาร  ค่าส่ือสารผ่านดาวเทียม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ดและค่า
ส่ือสารอื่นๆ  เช่น  ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม  เป็นต้น และ
ให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(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 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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  งบลงทุน รวม 65,400 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 65,400 บาท 

   ครุภัณฑ์ส านักงาน       

    เก้าอี้ประชุม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ประชุมเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีโดยการสืบราคา
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

    เก้าอี้ผู้บริหาร จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหารเป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีโดยการสืบราคา
เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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    โต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 75x180x75 ซม. จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ขนาด 75 x 180 x 75 เป็นครุภัณฑ์
นอกบัญชีโดยการสืบราคาเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว       

    เคร่ืองท าน้ าร้อน - น้ าเย็น จ านวน 13,400 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีโดย
การสืบราคาเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(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 เม.ย. 2548  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 89  ล าดับท่ี  4 
(ส านักปลัด) 
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 งานวางแผนสถิติและวิชาการ รวม 505,950 บาท 

  งบบุคลากร รวม 456,160 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 456,160 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 250,000 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 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ
และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันท่ี 22 พ.ย. 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 ม.ค. 2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 206,160 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 ส.ค. 2558 
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- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 ส.ค. 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 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(ส านักปลัด) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 49,790 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 49,790 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 49,790 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  49,790  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2558 
- หนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27
ลงวันท่ี 29 ธ.ค. 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี   
(ส านักปลัด) 
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 งานบริหารงานคลัง รวม 2,323,260 บาท 

  งบบุคลากร รวม 1,783,260 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 1,783,260 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 1,566,780 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 พ.ย. 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 ม.ค.  2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 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 าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือ 
จากเงินเดือน ลงวันท่ี 22 เม.ย. 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 809.3/
ว 1927 ลงวันท่ี 3 ก.ย. 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 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองคลัง) 
 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 174,480 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 ส.ค. 2558 
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- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 ส.ค. 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 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองคลัง) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 540,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 383,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 300,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  150,000  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 ธ.ค. 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี   
(กองคลัง) 
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(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการจัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวน  150,000  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
ก.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ  
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันท่ี
15 พ.ย. 2560 
- ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และ
อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังให้
มีหน้าท่ีในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  ลงวันท่ี 5 ต.ค. 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 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองคลัง)  
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   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน ให้แก่ พนักงานส่วนต าบล ซึ่งมีสิทธิเบิกเงินค่า
เช่าบ้าน / เช่าซื้อ / ค่าผ่อนช าระเงินกู้เพื่อช าระค่าบ้านได้ตามระเบียบฯ   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2559 แก้เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0880.2/ว5862 ลง
วันท่ี 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- 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 72,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 12 เดือน  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลงวันท่ี 13 ก.ย. 2560
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 ก.พ. 2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 ก.ย. 2560
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 
(กองคลัง) 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น  ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการ 
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) 
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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 
(กองคลัง) 
 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มี.ค. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(กองคลัง) 
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   ค่าวัสดุ รวม 80,000 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 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 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(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 Vid
eo Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 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 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(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 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองคลัง) 
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 งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวม 252,610 บาท 

  งบบุคลากร รวม 220,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 220,000 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 220,000 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 22พ.ย. 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 ม.ค.  2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
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  งบด าเนินงาน รวม 32,610 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 32,610 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 32,610 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  32,610  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิน
รางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการก าหนดเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล ประจ าปี
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2558 
- หนังสือส านักงาน  ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.3/ว27
ลงวันท่ี 29 ธ.ค.  2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี   
(ส านักปลัด) 
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 575,300 บาท 

  งบบุคลากร รวม 250,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 250,000 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 250,000 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    
- เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย  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 พ.ย. 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 ม.ค.  2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
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  งบด าเนินงาน รวม 325,300 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 67,300 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 67,300 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  27,300  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 ธ.ค.  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(ส านักปลัด) 
 
 

(2) 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 ก.พ. 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดท่ีประสบสาธารณภัยตาม
พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550 
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
(ส านักปลัด) 
 

   ค่าใช้สอย รวม 228,000 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 ลง
วันท่ี 1 ก.พ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย  วัสดุ  และค่า
สาธารณูปโภค 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลงวันท่ี 13 ก.ย. 2560
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19
ก.ย. 2560 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท า
ต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทันมีผลย้อนหลัง 
(ส านักปลัด) 
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รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน 

จ านวน 80,000 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 ท่ีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายไว้เพื่อกรณีฉุกเฉิน
ท่ีมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับย้ังก่อนเกิดสาธารณ
ภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณี
ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 หน้าท่ี  4  ล าดับท่ี  1 
(ส านักปลัด) 
 

      

    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 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว3749  
ลงวันท่ี 30  มิ.ย. 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า  91  ล าดับท่ี 2 
(ส านักปลัด) 
 

    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 ลง
วันท่ี 30  มิ.ย. 2564  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า 92  ล าดับท่ี 3 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657
ลงวันท่ี 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มี.ค. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ 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 ามันเบนซิน 
น้ ามันเตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่องถ่าน ก๊าซ ฯลฯ          
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด)     
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แผนงานการศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา รวม 781,000 บาท 

  งบบุคลากร รวม 601,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 601,000 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 559,000 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 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 22พ.ย. 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 ม.ค.  2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

   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 

      



117 
 

- ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 6)   
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
ลงวันท่ี 22 เม.ย. 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 809.3/
ว 1927 ลงวันท่ี 3 ก.ย. 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 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 180,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 60,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 50,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส)  จ านวน  50,000  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 ธ.ค. 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  
(กองการศึกษาฯ) 
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   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

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

      

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

      

   ค่าใช้สอย รวม 65,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 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 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย 
และค่าสาธารณูปโภค 
(กองการศึกษาฯ) 
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    ค่าถ่ายเอกสาร เย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสอื จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(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  
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) 
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    ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกัน 
ท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่าย 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  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0746 ลงวันท่ี 1 ก.พ.2562
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
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   ค่าวัสดุ รวม 55,000 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 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ)   
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   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 20,000 บาท 

      

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

      

   วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
(Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, Digital Vid
eo Disc, Flash Drive) เทปบันทึกข้อมูล (Reel Magnetic 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 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองการศึกษาฯ) 
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 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 2,684,100 บาท 

  งบบุคลากร รวม 292,800 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 292,800 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 280,800 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 ส.ค. 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 ส.ค. 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 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 12,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง จ านวนอัตราตามท่ี
ปรากฏในแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 โดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้       
(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  
ลงวันท่ี 1 ก.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบัเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราว (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 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 1,005,300 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 23,600 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 23,600 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส)  จ านวน  23,600  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 ธ.ค.  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองการศึกษาฯ) 
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   ค่าใช้สอย รวม 282,200 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 าบลและ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไป
ราชการเพื่อประชุม ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ
รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
(กองการศึกษาฯ) 
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    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 ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 76  ล าดับท่ี  5 
(กองการศึกษาฯ) 
 

      

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 262,200 บาท 

      

  (1)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน  180,100  บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 245 วัน ๆ ละ 21 บาท/คน  
(2)  ค่าจัดการเรียนการสอน  จ านวน  59,500  บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อัตราคนละ 1,700 บาท  (ส าหรับเด็กอายุ 2-5 ขวบ) 
(3)  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  4,000  บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
(4)  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 4,000 บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อัตราคนละ 200 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)  
(5)  ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  จ านวน  6,000  บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อัตราคนละ 300 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
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(6)  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จ านวน  8,600  บาท 
เพื่อเบิกหักผลักส่งเป็นค่าหนังสือเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อัตราคนละ 430 บาท/ปี (ส าหรับเด็กอายุ 3-5 ปี)   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนนุท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  75  ล าดับท่ี  3 
(กองการศึกษาฯ) 

               

   ค่าวัสดุ รวม 699,500 บาท 

   วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 699,500 บาท 

      

  (1) อาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  จ านวน  632,400  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. 2566-2570)
หน้าท่ี  76 ล าดับท่ี  4 
(กองการศึกษาฯ) 
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(2) อาหารเสริม (นม) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านวัง  จ านวน  67,100  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. 2566-2570)
หน้าท่ี  74 ล าดับท่ี  2 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 0766 ลงวันท่ี 5 ก.พ.
2563 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช่จ่ายในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0816.2/ว 2786 ลง
วันท่ี 8 พ.ค. 2562  เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และ
การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 5061  
ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนนุท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองการศึกษาฯ) 
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  งบเงินอุดหนุน รวม 1,386,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 1,386,000 บาท 

   เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

    อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนขาดแคลนในโรงเรียนในพื้นที่ จ านวน 1,386,000 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 5061  
ลงวันท่ี 18 ก.ค. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
รองรับเงินอุดหนนุท่ัวไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี 77 ล าดับท่ี 6   
(กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานสาธารณสุข 
 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 656,810 บาท 

  งบบุคลากร รวม 165,000 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 165,000 บาท 

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 159,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวนอัตราตามท่ีปรากฏ
ในแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566 โดย
ค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี้  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  (ภารกิจ 1 อตัรา)    
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 ส.ค. 2558 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36 ลง
วันท่ี 26 ส.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138 ลง
วันท่ี 30 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 

      

   เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 6,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง  จ านวนอัตรา
ตามท่ีปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566  โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน ดังนี ้
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ  (ภารกิจ  1  อัตรา) 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.3/ว 1372 ลง
วันท่ี 1 ก.ค. 2558 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบัเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ช่ัวคราว (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 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ ค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ส านักปลัด) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 271,810 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 13,250 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 13,250 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  13,250  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 ธ.ค.  2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าใช้สอย รวม 188,560 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัข/แมว จ านวน 6,600 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 ม.ค.  2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 
ลงวันท่ี 10 เม.ย. 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม 
(ส านักปลัด) 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามวิถีแห่งความพอเพียง จ านวน 24,000 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   
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- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้า
รับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 84  ล าดับท่ี  4 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

    โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ จ านวน 74,600 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 ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  95  ล าดับท่ี 1 
(ส านักปลัด) 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการ      
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จ        
พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี              
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) 

จ านวน 53,360 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่า
ป้ายโครงการ  ค่าวัคซีน  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการ
จัดโครงการ 
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 ม.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานป้องกัน และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.5/1042 
ลงวันท่ี 10 เม.ย. 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเพิ่มเติม 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 4657  
ลงวันท่ี 30 มิ.ย. 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
แก้ไข ครั้งท่ี 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2565 หน้า  3  ล าดับท่ี  1 
(ส านักปลัด) 
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   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1095
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มี.ค. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(ส านักปลัด) 
 

      

   ค่าวัสดุ รวม 70,000 บาท 

   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 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
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   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 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ส านักปลัด) 
 

      

  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. 2566 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/ 
ว1504 ลงวันท่ี 22 พ.ค. 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 100  ล าดับท่ี 1  
(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. 2566 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 พ.ค.  2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 100  ล าดับท่ี 2 
(ส านักปลัด) 
 

      

    
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. 2566 จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/ว 1504
ลงวันท่ี 22 พ.ค. 2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนุท่ัวไปส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 101  ล าดับท่ี 3 
(ส านักปลัด) 
 

    
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. 2566
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 พ.ค.  2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 101  ล าดับท่ี 4  
(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. 2566 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 พ.ค.  2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี 102  ล าดับท่ี 5  
(ส านักปลัด) 
 

      

    
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. 2566 จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
3. ส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พ.ค.  2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  102  ล าดับท่ี  6 
(ส านักปลัด) 
 

    
อุดหนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที่ 7 บ้านถนนวารี 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงบประมาณการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ท่ี 7 บ้านถนนวารี  ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 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 พ.ค.  2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  103  ล าดับท่ี 7  
(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. 2566 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 พ.ค.  2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  103  ล าดับท่ี  8  
(ส านักปลัด) 
 

      

    
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. 2566 จ านวน  3  โครงการ 
1. ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
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- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0819.2/
ว 1504 ลงวันท่ี 22 พ.ค.  2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  104  ล าดับท่ี  9  
(ส านักปลัด) 
 

    
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. 2566  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 พ.ค.  2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  104  ล าดับท่ี 10  
(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. 2566 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 พ.ค.  2563  เรื่อง  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่ัวไปส าหรับ
การด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  105  ล าดับท่ี  11  
(ส านักปลัด) 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห์ รวม 619,420 บาท 

  งบบุคลากร รวม 490,920 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 490,920 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 448,920 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  อัตรา      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ
และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันท่ี 22 พ.ย. 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 ม.ค.  2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   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)   
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- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันท่ี 22 เม.ย. 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 809.3/
ว 1927 ลงวันท่ี 3 ก.ย. 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 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 128,500 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 37,500 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 37,500 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  37,500  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 ธ.ค. 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองสวัสดิการสังคม)   
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   ค่าใช้สอย รวม 53,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ จ านวน 3,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บเล่มหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   
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) 
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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 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1627 ลงวันท่ี 22
มี.ค. 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบ การ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย
วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองสวัสดิการสังคม)   
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   ค่าวัสดุ รวม 38,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส านักงาน  ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุส้ินเปลือง
อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ท่ีเย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอี้พลาสติก แปรงลบกระดานด า  
ตรายาง  ท่ีถูพื้น ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษเครื่อง
เย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ
แผ่นป้ายช่ือส านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจาราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ
มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาต้ังหรือแขว กระเป๋า
กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ านาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บ
กระดาษ กาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบ
ใส ไม้บรรทัดคลิป เป๊ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอนกระดาษไข แฟ้ม สมุด
บัญช ีสมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการ
ซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ าด่ืมส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



149 
 

   วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3,000 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 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   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 (Reel Magnetic 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 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวม 30,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 30,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 30,000 บาท 

   เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนต าบล 
ตามสิทธิท่ีควรจะได้รับ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
 งานไฟฟ้าและประปา รวม 300,000 บาท 

  งบเงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 300,000 บาท 

   เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       

    ขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 จ านวน 85,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโนนไทย ในการ
ขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 3  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือด่วนท่ีสุดท่ี  มท 08088.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 หน้า 13  ล าดับท่ี 4 
(กองช่าง) 
 

      

    ขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 จ านวน 215,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโนนไทย ในการ
ขยายระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 7  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือด่วนท่ีสุดท่ี  มท 08088.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 หน้า 13  ล าดับท่ี 5 
(กองช่าง) 
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แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 571,050 บาท 

  งบบุคลากร รวม 368,400 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 368,400 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 199,200 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      
- นักพฒันาชุมชน  จ านวน  1  อัตรา      
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การเล่ือนระดับ
และการเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล  ลงวันท่ี 22พ.ย. 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 ม.ค.  2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 169,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจจ านวนอัตราตามท่ีปรากฏ
ในแผนอัตราก 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 ส.ค. 2558 
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- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 ส.ค. 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 ลง
วันท่ี 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(กองสวัสดิการสังคม) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 202,650 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 31,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 31,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน  31,000  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 ธ.ค. 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองสวัสดิการสังคม)   
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   ค่าใช้สอย รวม 171,650 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถ่ินและแผนอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน 46,180 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 และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 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 ม.ค.  2553
เรื่อง  มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 
- หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/053583 ลง
วันท่ี 15 ธ.ค. 2560 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาอาหาร อาหาร
ว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า  90  ล าดับท่ี  1 
(ส านักปลัด) 
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    โครงการเยาวชนบ้านวังรวมพลังต้านยาเสพติด (อบายมุข) จ านวน 80,310 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเยาวชนบ้านวัง  รวมพลังต้านยา
เสพติด (อบายมุข) โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่า
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 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 ธ.ค. 2560 เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาอาหาร
อาหารว่างและเครื่องด่ืม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  หน้า  3  ล าดับท่ี  1 
(ส านักปลัด) 
 

      

    โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 45,160 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 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  

      



156 
 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)
แก้ไข ครั้งท่ี 1 ประจ าป ีพ.ศ.2565 หน้า 2 ล าดับท่ี 1  
(กองสวัสดิการสังคม) 
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวม 13,000 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 3,000 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 3,000 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 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  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลา และพาน
ประดับพุ่มดอกไม ้  
(กองการศึกษาฯ)  
 

      

  งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุน รวม 10,000 บาท 

   เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

    โครงการประเพณีบวงสรวงอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ าเภอโนนไทย จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ สภาวัฒนธรรมอ าเภอโนนไทย ตามโครงการ
ประเพณีบวงสรวงท้าวสุรนาร ี อ าเภอโนนไทย ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 
- หนังสือด่วนท่ีสุดท่ี  มท 08088.2/ว3616 ลงวันท่ี 24 มิ.ย. 2559
เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท. พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้า 87  ล าดับท่ี 1 
(กองการศึกษาฯ) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 1,122,820 บาท 

  งบบุคลากร รวม 525,120 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 525,120 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 483,120 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     
- ผู้อ านวยการกองช่าง   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 พ.ย. 2544 
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 ม.ค.  2559 
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138  
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

      

   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)   
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- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงนิค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ลง
วันท่ี 22 เม.ย. 2547 
- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 809.3/
ว 1927 ลงวันท่ี 3 ก.ย. 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 ธ.ค.  2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้จ่าย 
ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 573,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 95,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 41,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน 41,000 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 ธ.ค. 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองช่าง) 
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   ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จ านวน 3,000 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 พ.ย. 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
(กองช่าง) 
 

      

   ค่าเช่าบ้าน จ านวน 36,000 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  
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 

      



161 
 

   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 208,000 บาท 

   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ       

    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. 2560
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อเนื่อง 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 ก.ย. 2560
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 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

      

    ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนต่างๆ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน  
หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ท่ีสามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523  
ลงวันท่ี 20 มิ.ย. 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 ท่ีเป็น
กิจการในอ านาจหน้าท่ี ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3523 ลงวันท่ี 20 มิ.ย. 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
 

      

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  เช่น ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทาง ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง  หรือบุคคล 
คณะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม
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 
(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 20,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2553 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากท่ี มท 0808.2/ว 1657
ลงวันท่ี 16 ก.ค. 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1536 ลงวันท่ี 19 มี.ค. 2561
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่า
สาธารณูปโภค 
(กองช่าง) 
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   ค่าวัสดุ รวม 270,000 บาท 

   วัสดุส านักงาน จ านวน 20,000 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 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง   
และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น ไมโครโฟน ขาต้ังไมโครโฟน
หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับ
ตรวจวงจรไฟฟ้า  เครื่องประจุไฟ  ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอด
ไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  
หลอดวิทยุทรานซิตเตอร์และช้ินส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซีสเตอร์  
มูฟวิ่ง คอยส์คอมเดนเซอร์ 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 ลง
วันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

      

   วัสดุก่อสร้าง จ านวน 100,000 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 คีมย้ าหางปลา
ไฮโดรลิก คีมย้ าไฮโดรลิก ฯลฯ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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   วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  ประเภทวัสดุส้ินเปลือง  
อาธิเช่น  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเช้ือเพลิง น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด  
น้ ามันเบนซิน 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 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
 

      

   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 (Reel Magnetic 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 ลง
วันท่ี 28 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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  งบลงทุน รวม 24,700 บาท 

   ค่าครุภัณฑ์ รวม 24,700 บาท 

   ครุภัณฑ์ส ารวจ       

    กล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 24 เท่า จ านวน 20,200 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดก าลังขยาย 24 เท่า  โดยมีคุณสมบัติ
พื้นฐานดังนี ้
1) เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาต้ัง          
2) กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพต้ังตรงตามธรรมชาติ          
3) มีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า          
4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร          
5) ขนาดความกว้างของภาพท่ีเห็นในระยะ 100 เมตร ไม่น้อย
กว่า 2.30 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา         
6) ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน 2 เมตร          
7) ค่าตัวคูณคงท่ี 100          
8) มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ท่ีมีช่วงก ารท างานของระบบ
อัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/- 12 ลิปดา        
9) ความละเอียดในการท าระดับในระยะ 1 กม. ไม่เกิน +/- 2 มิลลิเมตร          
10) ความไวของระดับน้ าฟองกลมไม่เกินกว่า 10 ลิปด าต่อ 2 มิลลิเมตร  
หรือไวกว่า          
11) มีจานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มีขีดก ากับทุก ๆ 1 องศา         
12) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กล างของจานองศาไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร          
13) อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน 1 องศา          
14) อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา          
15) ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO 9001          
16) อุปกรณ์ประกอบด้วย      
     - มีกล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้          
     - มีขาต้ังกล้องเล่ือนขึ้นลงได้ พร้อมลูกดิ่งและสาย 1 ชุด          
     - มีฝาครอบเลนส์  
     - มีชุดเครื่องมือปรับแก้ประจ ากล้อง          
หมายเหตุ : การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตัวเลข ซึ่งมีค่ายิ่งน้อยยิ่งดี  
เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1
ส านักงานประมาณ      
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ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงาน
ประมาณ 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค.  2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 

               

    บันไดไฟเบอร์กลาส จ านวน 4,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบันไดไฟเบอร์กลาส ปรับพาดตอนเดียว 12 ฟุต 
เป็นครุภัณฑ์นอกบัญชีโดยการสืบราคาเนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1  ส านักงบประมาณ 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(กองช่าง) 
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 งานก่อสร้าง รวม 4,132,700 บาท 

  งบบุคลากร รวม 591,500 บาท 

   เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รวม 591,500 บาท 

   เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน จ านวน 220,000 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          
- นายช่างโยธา  จ านวน 1 ต าแหน่ง           
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง      
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542       
- ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ      
การก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน      
ส่วนท้องถิ่น       
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น       
เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน      
และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี 5) ลงวันท่ี 28 ม.ค.  2559      
- หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 138       
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณค่าใช้      
จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
(กองช่าง)   
    

      

   ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 371,500 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวนอัตราตามท่ี
ปรากฏในแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  
โดยค านวณต้ังจ่ายไว้ 12 เดือน  ดังนี ้ 
(1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ภารกิจ 1 อัตรา)  
(2) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ 1อัตรา)   
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
- ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 4) ลงวันท่ี 19 ส.ค. 2558 
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- หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.5/ว 36  
ลงวันท่ี 26 ส.ค. 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 ธ.ค. 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ  ค านวณค่าใช้จ่ายด้านการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(กองช่าง) 
 

  งบด าเนินงาน รวม 56,000 บาท 

   ค่าตอบแทน รวม 56,000 บาท 

   ค่าตอบแทนผู้ปฏบิัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 56,000 บาท 

      

  (1) เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปี (โบนัส) จ านวน 56,000 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 ธ.ค. 2559  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
เงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
(กองช่าง) 
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  งบลงทุน รวม 3,485,200 บาท 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 3,485,200 บาท 

   ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ       

    ก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนต าแย - ค้างพลูเหนือ หมู่ที่ 1 จ านวน 286,700 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250 เมตร
หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.  
วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 1.00 เมตร จ านวน 14 ท่อน พร้อมฝังกลบ 
ยาแนว พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว  
อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีนานางจิราทิพย์ รุ่งสันเทียะ 
พิกัด N=15.162461 , E=101.945601 
จุดส้ินสุดโครงการ  บริเวณท่ีนานางน้อย ฟีสันเทียะ 
พิกัด N=15.160719 , E=101.944929 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว 281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  147  ล าดับท่ี  2    
(กองช่าง)  
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ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนลาดยาง - บ้านนายใจ 
หมู่ที่ 2 

จ านวน 325,100 บาท 

      

  ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมบ่อพัก คสล. รางระบายน้ าฝาตะแกรง
เหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.60 เมตร ยาว 70 เมตร บ่อพัก 
คสล. ฝารางต้ืน ส าหรับท่อขนาด ศก. 1.00 เมตร จ านวน 1 บ่อ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด  
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนายสุวรรณ เอื้อสันเทียะ 
พิกัด N=15.120357 , E=101.902993 
จุดส้ินสุดโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนายสุวรรณ เอื้อสันเทียะ 
พิกัด N=15.120176 , E=101.902521 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 หน้าท่ี  5  ล าดับท่ี  3    
(กองช่าง)  
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ก่อสร้างถนนหินคลุก สายโค้งนานายแจ่ม ดิษฐ์สันเทียะ –  
นานางลิ ทิพย์สันเทียะ หมู่ที่ 3 

จ านวน 243,900 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 254 เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 190.50 ลบ.ม.  
พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย  
ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีไร่นายค า เบาสันเทียะ 
พิกัด N=15.125566 , E=101.936055 
จุดส้ินสุดโครงการ  บริเวณท่ีนานางลิ ทิพย์สันเทียะ 
พิกัด N=15.123760 , E=101.934978 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 7  ล าดับท่ี  8   
(กองช่าง)  
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    ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายใบ หมู่ที่ 4 จ านวน 332,600 บาท 

      

  ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า  
560 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกเฉล่ียด้านละ 0.15 เมตร  
วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร จ านวน 8 ท่อน  
พร้อมฝังกลบยาแนว พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว  
อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนายเสน่ห์ รอดสันเทียะ 
พิกัด N=15.142662 , E=101.909930 
จุดส้ินสุดโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนางสวัสด์ิ งิมขุนทด 
พิกัด N=15.142752 , E=101.908685 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  115  ล าดับท่ี  15   
(กองช่าง)  
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    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองน้ าใส - วัดป่า หมู่ที่ 5 จ านวน 326,500 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 104 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. พื้นท่ีทาง
เช่ือม 11 ตร.ม. วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.30 เมตร จ านวน 6 ท่อน  
พร้อมฝังกลบยาแนว พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว  
อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด  
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีนานายมนตรี ไพรสันเทียะ 
พิกัด N=15.174143 , E=101.927910 
จุดส้ินสุดโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนางเยาว์ เหมือนสันเทียะ 
พิกัด N=15.174910 , E=101.928395 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว 281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 หน้าท่ี  7  ล าดับท่ี  9   
(กองช่าง)  
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    ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก สายโคกสะอาด - หนองตะครอง หมู่ที่ 6 จ านวน 327,600 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนดินเสริมหินคลุก ดินถม ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 260 เมตร หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  
520 ลบ.ม. หินคลุก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร  
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 156 ลบ.ม.  
วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร จ านวน 13 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ
และป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ  
อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีไร่นางสาวแก้วตา เกิดสันเทียะ 
พิกัด N=15.1128358 , E=101.9208478 
จุดส้ินสุดโครงการ  บริเวณท่ีไร่นายบัญฑิต เกิดสันเทียะ 
พิกัด N=15.110861 , E=101.912091 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว 281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี  126  ล าดับท่ี  31    
(กองช่าง)  
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    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุ่ง หมู่ที่ 7 จ านวน 305,200 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 130 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ช่ัวคราว จ านวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนายประเสริฐ เปิงขุนทด 
พิกัด N=15.1652802 , E=101.9325208 
จุดส้ินสุดโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนายประเสริฐ เปิงขุนทด 
พิกัด N=15.164916 , E=101.933608 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว 281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
หน้าท่ี  151  ล าดับท่ี  7    
(กองช่าง)  
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    ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 8 จ านวน 316,000 บาท 

      

  ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร กว้าง 29 เมตร ยาว 29 เมตร
หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 841 ตารางเมตร หินคลุกรอบ 
ลานตาก 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว  
อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
สถานท่ีด าเนินก่อสร้าง กะเลิงตาเย็น 
พิกัด N=15.135303 , E=101.919628 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว 281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 หน้าท่ี  8  ล าดับท่ี  13    
(กองช่าง)  
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ปรับปรุงถนนสายกลางบ้านดอนมะยม (เสริมผิว Asphaltic Concrete) 
หมู่ที่ 9 

จ านวน 304,000 บาท 

      

  ปรับปรุงถนนสายกลางบ้านดอนมะยม (เสริมผิว Asphaltic Concrete)  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร เสริมผิว Asphaltic Concrete
หนา 0.05 เมตร มีพื้นท่ีรวมไมน่้อยกว่า 800 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการและ
ป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีนานางสังเวียน เจิมขุนทด 
พิกัด N=15.175029 , E=101.931176 
จุดส้ินสุดโครงการ  บริเวณท่ีนานางสังเวียน เจิมขุนทด 
พิกัด N=15.176109 , E=101.932117 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว 281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2565  หน้าท่ี  13  ล าดับท่ี  2    
(กองช่าง)  
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    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนใหม่ - ฝั่งห้วย หมู่ที่ 10 จ านวน 291,500 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างข้างละ 0.20 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ศก 0.40 เมตร
จ านวน 6 ท่อน พร้อมฝังกลบยาแนว ป้ายโครงการและป้ายโครงการ
ช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.บ้านวัง ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีนานางร าพึง เสริงขุนทด 
พิกัด N=15.1742726 , E=101.9541153 
จุดส้ินสุดโครงการ  บริเวณท่ีนานายทัพ โพธิ์ถาวร 
พิกัด N=15.174356 , E=101.953173 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว 281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
หน้าท่ี  164  ล าดับท่ี  28    
(กองช่าง)  
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    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้บึงสง่า หมู่ที่ 11 จ านวน 326,100 บาท 

      

  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างเฉล่ียด้านละ 0.50 เมตร วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร
จ านวน 7 ท่อน พร้อมฝังกลบยาแนว ดินถม กว้าง 5.00 เมตร ยาว 87 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.60 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 261 ลบ.ม. พร้อมป้าย
โครงการและป้ายโครงการช่ัวคราว อย่างละ 1 ป้าย ตามแบบ อบต.บ้านวัง
ก าหนด 
จุดเริ่มต้นโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนายเจริญ รักวงศ์ไทย 
พิกัด N=15.1266327 , E=101.9189358 
จุดส้ินสุดโครงการ  บริเวณท่ีบ้านนางสมบูรณ์ ใหญ่พุดซา 
พิกัด N=15.126283 , E=101.919963 
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 พ.ย. 2560 
- ราคาวัสดุก่อสร้างส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา  
- ราคาน้ ามันขายปลีกภูมิภาค ปตท.  
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0433.2/ ว 281  
ลงวันท่ี 19 มิ.ย. 2563 เรื่อง ปรับปรุงตาราง Factor F ใหม ่
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
แก้ไข ครั้งท่ี 1 ประจ าป ีพ.ศ. 2565 หน้าท่ี  4  ล าดับท่ี  1   
(กองช่าง) 
 

      



183 
 

   ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)       

    เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ( ค่า K ) จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบสัญญาจ้างแบบปรับราคา
ได้ (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 ประเภทงานก่อสร้าง    
สูตรและวิธีการค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการ
ประกวดราคานานาชาติ และก าหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมจากมติ
คณะรัฐมนตรีฯ 
- หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 110  
ลงวันท่ี 5 มี.ค. 2561 เรื่อง ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการก าหนดเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง 
(กองช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



184 
 

แผนงานการเกษตร 
 งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวม 87,360 บาท 

  งบด าเนินงาน รวม 87,360 บาท 

   ค่าใช้สอย รวม 87,360 บาท 

   
รายจ่ายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
งบรายจ่ายอื่น ๆ 

      

    โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 52,360 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ประจ าปี 2566 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 ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า 93  ล าดับท่ี 1 
(ส านักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



185 
 

    โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิม 
พระเกียรต ิประจ าป ี2566 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 ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า  93  ล าดับท่ี  2 
(ส านักปลัด) 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระาราชด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรหิยชาติ  
สยามบรมราชกุมารี 

จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระาราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน  
รัฐสีมาคุณากรหิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย   
ค่าวัสดุการเกษตร เช่น ค่าพันธุ์ไม้/กล้าไม ้ปุ๋ย ค่าป้ายโครงการ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารค่าน้ าด่ืม 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 ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุดท่ี มท 0810.6/
ว 2232 ลงวันท่ี 7 มิ.ย. 2562 เรื่อง การขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อส.สธ.) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
หน้า  94  ล าดับท่ี  3 
(ส านักปลัด) 
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วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:48:10                หน้า : 1/1  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 

งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

งบกลาง งบกลาง 
เงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

95,500                     95,500 

    เงินสมทบ
กองทุนเงิน
ทดแทน 

3,700                     3,700 

    เงินสนับสนุน
งบประมาณ
รายจ่ายกิจการ
ประปา 

200,000                     200,000 

    เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

7,838,400                     7,838,400 

    เบี้ยยังชีพความ
พิการ 

1,627,200                     1,627,200 

    เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

6,000                     6,000 

    เงินส ารองจ่าย 200,000                     200,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    รายจ่ายตามข้อ
ผูกพัน 

                        

    เงินสมทบ
กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) 

331,740                     331,740 

    เงินสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

100,000                     100,000 

งบ
บุคลากร 

เงินเดือน 
(ฝ่าย
การเมือง) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน
นายก/รอง
นายกองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

  514,390                   514,390 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง
นายก/รอง
นายก 

  

42,120                   42,120 

    ค่าตอบแทน
พิเศษนายก/
รองนายก 

  
42,120                   42,120 

    ค่าตอบแทน
รายเดือน
เลขานุการ/ 
ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
นายกองค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

  

86,400                   86,400 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ค่าตอบแทน
ประธานสภา/
รองระธาน
สภา/สมาชิก
สภา/
เลขานุการสภา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  

1,108,800                   1,108,800 

  
เงินเดือน 
(ฝ่าย
ประจ า) 

เงินเดือน
ข้าราชการ 
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  

4,082,540 250,000 559,000   448,920   199,200   703,120   6,242,780 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของข้าราชการ 
หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

  

84,000                   84,000 

    เงินประจ า
ต าแหน่ง 

  
210,000   42,000   42,000       42,000   336,000 

    ค่าจา้ง
ลูกจ้างประจ า 

  
751,080                   751,080 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

  
787,440   280,800 159,000     169,200   371,500   1,767,940 

    เงินเพ่ิมต่าง ๆ 
ของพนักงาน
จ้าง 

  
24,000   12,000 6,000             42,000 

งบด าเนิน 
งาน 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็น
ประโยชน์แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  

662,400 67,300 73,600 13,250 37,500   31,000   97,000   982,050 

    ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 

  

9,000               3,000   12,000 

    ค่าเช่าบ้าน   274,000               36,000   310,000 
    เงินช่วยเหลือ

การศึกษาบุตร 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร
ข้าราชการ/
พนักงาน/
ลูกจ้างประจ า 

  

70,000   10,000   30,000       15,000   125,000 

  
ค่าใช้สอย 

รายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ 

  
5,000               15,000   20,000 

    ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ 

  
10,000   3,000               13,000 

    ค่าจา้งเหมา
บริการท าความ
สะอาดอาคาร
สถานที่ราชการ 

  

108,000                   108,000 

    ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

  
36,000                   36,000 

    ค่าถา่ยเอกสาร 
ค่าเย็บเล่ม
หนังสือ หรือ
เข้าปกหนังสือ 

  

4,000                   4,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    รายจ่าย
เก่ียวกับการ
รับรองและพิธี
การ 

  

60,000                   60,000 

    รายจ่าย
เก่ียวเน่ืองกับ
การปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะ
รายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ 

  

                      

    ค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 
 
 

  

80,000   25,000   20,000       20,000   145,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ค่าใชจ้่ายในพิธี
ทางศาสนาหรือ
รัฐพิธีหรือวัน
ส าคัญต่างๆ 

  

2,000                   2,000 

    ค่าพวงมาลัย 
กระเช้า 
กระเช้าดอกไม้ 
และพวงมาลา 

  

3,000                   3,000 

    ค่าลงทะเบียน
ในการฝึกอบรม 

  
70,000   20,000   20,000       20,000   130,000 

  โครงการ
ฝึกอบรมและดู
งานเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 
ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาองค์การ
บริหารส่วน 

 

200,000                   200,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ต าบล พนักงาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้าง ของ อบต.
บ้านวัง 

             

    โครงการ
ส่งเสริม
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
การป้องกันการ
ทุจริต 

  

16,210                   16,210 

    ค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซม 

  
30,000 20,000 20,000 30,000 10,000       20,000   130,000 

    ค่าจา้งเหมา
คนงานปฏิบัติ
หน้าที่ประจ า
รถยนต์ 
บรรทุกน้ า 

  

  108,000                 108,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    โครงการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

    

80,000                 80,000 

    โครงการต้ังจุด
บริการ
ประชาชน
ในช่วงเทศกาล
ปีใหม ่

    

10,000                 10,000 

    โครงการต้ังจุด
บริการ
ประชาชน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 
 
 

    

10,000                 10,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ค่าถา่ยเอกสาร 
เย็บเล่มหนังสือ
หรือเข้าปก
หนังสือ 

      

2,000               2,000 

    ค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไป
ราชการใน
ราชอาณาจักร
และนอก
ราชอาณาจักร 

      

5,000               5,000 

    โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบล
บ้านวัง 

      

10,000               10,000 

    โครงการ
สนับสนุน
ค่าใชจ้่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

      

262,200               262,200 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ค่าส ารวจข้อมลู
จ านวนสุนัข/
แมว 

        
6,600             6,600 

    โครงการปันย้ิม
สร้างสุข
ผู้สูงอายุตามวิถี
แห่งความ
พอเพียง 

        

24,000             24,000 

    โครงการ
รณรงค์การคัด
แยกขยะ 

        
74,600             74,600 

  โครงการ
รณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 
(ภายใต้
โครงการ สัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

    

53,360 

            

53,360 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ตามพระ
ปณิธาน  
ศาสตราจารย์ 
พลเอกหญิง 
พลเรือหญิง พล
อากาศเอกหญิง 
สมเด็จ พระเจ้า
น้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภร
วลัยลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี 
กรมพระศรี
สวางควฒัน 
วรขัตติยราช
นารี) 

                

    ค่าถา่ยเอกสาร  
ค่าเย็บเล่ม
หนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ 

          

3,000           3,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นและ
แผนอื่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

              

46,180       46,180 

    โครงการ
เยาวชนบ้านวัง
รวมพลังต้านยา
เสพติด 
(อบายมุข) 

              

80,310       80,310 

    โครงการสร้าง
อาชีพ สร้าง
รายได้ ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

              

45,160       45,160 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ค่าพวงมาลัย  
ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา 

                

3,000     3,000 

    ค่าจา้งเหมา
คนงาน
ปฏิบัติงาน
ธุรการ 

                

  108,000   108,000 

    ค่าธรรมเนียม
ในการรังวัด
ที่ดิน 

                
  20,000   20,000 

    ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียน
ต่างๆ 

                
  5,000   5,000 

    โครงการปลูก
ป่าเฉลิมพระ
เกียรติ 

                
    52,360 52,360 

    โครงการปลูก
หญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

                
    10,000 10,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมา 
จากพระาราช
ด าริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณวร
ราชภักดี สิริกิจ
การิณี
พีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรหิ
ยชาติ สยาม
บรมราชกุมาร ี
 

                    

25,000 25,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

  ค่าวัสดุ วัสดุส านักงาน   70,000   20,000   15,000       20,000   125,000 
    วัสดุงานบ้าน

งานครัว 
  

20,000   719,500               739,500 

    วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

  
40,000 30,000   20,000         30,000   120,000 

    วัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

  
60,000   15,000   20,000       20,000   115,000 

    วัสดุ
วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

  
      50,000             50,000 

    วัสดุโฆษณา
และเผยแพร ่

  
        3,000           3,000 

    วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

  
                100,000   100,000 

    วัสดุก่อสร้าง                   100,000   100,000 
  ค่าสา

ธารณูป 
โภค 

ค่าไฟฟ้า   
230,000                   230,000 

    ค่าบริการ
โทรศัพท์ 

  
16,000                   16,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

  
7,000                   7,000 

    ค่าบริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

  
118,000                   118,000 

    ค่าเช่าพื้นที่
เว็บไซต์ และ
ค่าธรรมเนียมที่
เก่ียวข้อง 

  

5,000                   5,000 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

  
                      

    เก้าอี้ประชุม   20,000                   20,000 
    เก้าอี้ผู้บริหาร   7,000                   7,000 
    โต๊ะ

อเนกประสงค์ 
ขนาด 
75x180x75 
ซม. 

  

25,000                   25,000 

    ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    เครื่องท าน้ า
ร้อน - น้ าเย็น 

  13,400               
    13,400 

    ครุภัณฑ์ส ารวจ                         
    กล้องระดับ 

ขนาด
ก าลังขยาย 24 
เท่า 

                  

20,200   20,200 

    บันไดไฟเบอร์
กลาส 

                  
4,500   4,500 

  ค่าท่ีดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง 

ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ 

                  
      

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายดอน
ใหม่ - ฝั่งห้วย 
หมู่ที่ 10 
 
 

                  

291,500   291,500 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทิศ
ใต้บึงสง่า  
หมู่ที่ 11 

                  

326,100   326,100 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายนา
บุ่ง หมู่ที่ 7 

                  

305,200   305,200 

    ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้าน
หนองน้ าใส - 
วัดป่า หมู่ที่ 5 

                  

326,500   326,500 

    ก่อสร้างถนน
ดินเสริมหิน
คลุก สายโคก
สะอาด - หนอง
ตะครอง  
หมู่ที่ 6 

                  

327,600   327,600 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ก่อสร้างถนน
หินคลุก สาย
โค้งนานายแจ่ม 
ดิษฐ์สันเทียะ - 
นานางลิ ทิพย์
สันเทียะ  
หมู่ที่ 3 

                  

243,900   243,900 

    ก่อสร้างถนน
หินคลุก สาย
ดอนต าแย - 
ค้างพลูเหนือ 
หมู่ที่ 1 

                  

286,700   286,700 

    ก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัว
ยู พร้อมบ่อพัก 
คสล. 
ถนนลาดยาง - 
บ้านนายใจ  
หมู่ที่ 2 

                  

325,100   325,100 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    ก่อสร้างลาน
ตากพืชผล
ทางการเกษตร 
หมู่ที่ 8 

                  

316,000   316,000 

    ซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยบ้าน
นายใบ หมู่ที่ 4 

                  

332,600   332,600 

    ปรับปรุงถนน
สายกลางบ้าน
ดอนมะยม 
(เสริมผิว 
Asphaltic 
Concrete)  
หมู่ที่ 9 

                  

304,000   304,000 

    ค่าชดเชย
สัญญาแบบ
ปรับราคาได้ 
(ค่า K) 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    เงินชดเชย
สัญญาแบบ
ปรับราคาได้  
( ค่า K ) 

                  100,000   100,000 

งบ
รายจ่าย
อื่น 

รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 
                        

    ค่าจา้งองค์กรที่
เป็นกลางใน
การประเมินผล
ในมิติความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

  20,000                   20,000 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุน
ส่วนราชการ 

                        

    อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนขาด
แคลนในโรงเรียน
ในพื้นที่ 

      1,386,000               1,386,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    เงินอุดหนุน
องค์กร
ประชาชน 

                        

    อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงาน 
ตามแนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสขุ  
หมู่ที่ 1  
บ้านดอนต าแย 

        

20,000             20,000 

  อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง 

        

20,000             20,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสขุ  
หมู่ที่ 10  
บ้านดอนใหม่ 

            

    อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสขุ  
หมู่ที่ 2 บ้านบุ 
 
 
 

        

20,000             20,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 3  บ้านวัง 

        

20,000             20,000 

    อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข   
หมู่ที่ 4  บ้าน
หนองกลางดอน 

        

20,000             20,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสขุ  
หมู่ที่ 6  บ้าน
โคกสะอาด 

        

20,000             20,000 

    อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสขุ  
หมู่ที่ 7 บ้าน
ถนนวาร ี

        

20,000             20,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสขุ  
หมู่ที่ 9   
บ้านดอนมะยม 

        

20,000             20,000 

    อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสขุ 
หมู่ที่ 11  
บ้านวังสง่า 

        

20,000             20,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสขุ 
หมู่ที่ 5 บ้าน
หนองน้ าใส 

        

20,000             20,000 

    อุดหนุน
งบประมาณ
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทาง
โครงการ
พระราชด าริ
ด้านสาธารณสขุ 
หมู่ที่ 8   
บ้านวังใหม ่

        

20,000             20,000 
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งบ/รายจ่าย/ประเภท
รายจ่าย 

  

แผนงาน    

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

แผนงาน 
การศาสนา 
วัฒนธรรม 
และนันทนา 

การ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

รวม 

    เงินอุดหนุน
รัฐวิสาหกิจ 

            
            

    ขยายระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 

            

85,000         85,000 

    ขยายระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า
แรงต่ าและ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 7 

            

215,000         215,000 

    โครงการ
ประเพณี
บวงสรวงอนุ
เสารีย์ท้าวสุ
นารี อ าเภอ 
โนนไทย 

            

    10,000     10,000 

รวม 10,402,540 10,023,900 575,300 3,465,100 656,810 649,420 300,000 571,050 13,000 5,255,520 87,360 32,000,000 
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ส่วนที่ 3 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 
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ค าแถลงงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ (ประปา) 
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 
อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 

 
รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

  

รายรับ 
รายรับจริง ประมาณการ 

2563 2564 2565 2566 
หมวดรายได้         
  ค่าจ้าหน่ายน ้าจากมาตรวัดน ้า 336,540.00 400,375.00 340,000 340,000 

  ดอกเบี ย        

  ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร 3,392.12 2,514.89 10,000 10,000 
  เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 200,000.00 200,000.00 200,000 200,000 

รวมรายรับ 608,690.88 602,889.89 608,690.88 550,000 
     

 

        รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
  

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง ประมาณการ 

2563 2564 2565 2566 
งบกลาง     
งบบุคลากร     
งบด้าเนินงาน 474,374.72 454,872.79 550,000 550,000 
งบลงทุน 30,000.00    
งบเงินอุดหนุน     
งบรายจ่ายอื่น     

รวมรายจ่าย 504,374.72 454,872.79 550,000 550,000 
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วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:50:18        หน้า : 1/1 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรบังบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นวัง 

อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
 

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

 
ค่าจ้าหน่ายน ้าจากมาตรวัดน ้า จ้านวน 340,000 บาท 

   ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   

 ดอกเบี ย รวม 10,000 บาท 

  ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร จ้านวน 10,000 บาท 

   ประมาณการรายรับไว้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   

 เงินสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ้านวน 200,000 บาท 

   ประมาณการรายรับไว้เท่ากับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
   

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



220 

 
วันที่พิมพ์ : 27/7/2565  11:50:48        หน้า : 1/1  

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ 
กิจการประปา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของ อปท. พ.ศ. 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว0746 ลงวันท่ี 1
ก.พ. 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ 
และค่าสาธารณูปโภค  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว7120 ลงวันท่ี 9
ธ.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1859 ลงวันท่ี 13 ก.ย.2560 
เรื่อง การเช่าและการจ้างเหมาบริการท่ีมีความจ้าเป็นต่อเนื่อง  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0803.2/ว1916 ลงวันท่ี 19 ก.ย.2560 
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างท่ีต้องกระท้าต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน 
มีผลย้อนหลัง  
- ประมาณการเท่ากับปีท่ีผ่านมา 
(กองช่าง) 
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ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 20,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ สามารถท้าได้ 2 วิธี ดังนี  (1)กรณีจ้างเหมาทั งค่าส่ิงของและ
ค่าแรงงาน  
(2)กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด้าเนินการซ่อมแซม
บ้ารุงรักษาเอง 
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ - 
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประมาณการเท่ากับงบประมาณท่ีผ่านมา  
(กองช่าง) 
 

   

 
ค่าวัสดุ รวม 318,000 บาท 

  
วัสดุส านักงาน จ านวน 10,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุส้านักงาน ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุ
สิ นเปลือง อาธิเช่น หนังสือ เครื่องคิดเลข เครื่องเจาะกระดาษขนาด
เล็ก ท่ีเย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็กกรรไกร เก้าอี 
พลาสติก แปรงลบกระดานด้า ตรายาง ท่ีถูพื น ตะแกรงวาง
เอกสาร เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ
กุญแจ ภาพเขียน แผนท่ี พระบรมยาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่น
ป้ายช่ือส้านักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้าย
ต่างๆ มู่ล่ี ม่านปรับแสง (ต่อผ่ืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั งหรือ
แขวน กระเป๋า กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น ้ายาลบ
ค้าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษกาว สมุด ซองเอกสาร ตลับผง
หมึก น ้าหมึกปรินท์ เทปพีวีซีแบบใส ไม้บรรทัดคลิป เป๊ก เข็มหมุด
กระดาษคาร์บอน กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
แบบพิมพ์ ผ้าส้าลี ธงชาติ ส่ิงพิมพ์ท่ีได้จากการซื อหรือจ้างพิมพ์ ของใช้
ในการบรรจุหีบห่อ น้าด่ืมส้าหรับบริการประชาชนในส้านักงาน ฯลฯ  
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ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2553  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ อปท.  
- ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา  
(กองช่าง) 
 

  
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 30,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทวัสดุคงทน วัสดุ
สิ นเปลือง และวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น
ไมโครโฟน ขาตั งไมโครโฟนเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า
หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า 
ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรกเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส้าหรับ
วิทย ุเครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม ดอก
ล้าโพง แผงวงจร ผังแสดงวงจรต่างๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภท
รายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ อปท.  
- ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา  
(กองช่าง) 
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วัสดุก่อสร้าง จ านวน 30,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ประเภทวัสดุคงทน วัสดุสิ นเปลือง และ
วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ อาธิเช่น ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีมชะแลง
จอบ ส่ิว เสียม เล่ือย ขวาน กบไสไม ้เทปวัดระยะ เช่น ตลับเมตร
ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้าตะปู เหล็กเส้น แปรง
ทาสี ปูนขาว ท่อน ้าและอุปกรณ์ประปา ท่อน ้าบาดาล ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ –
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีของ อปท.  
- ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา  
(กองช่าง) 
 

   

  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลืน่ จ านวน 100,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน ประเภทวัสดุสิ นเปลือง อาธิ
เช่น แก๊สหุงต้ม น ้ามันเชื อเพลิง น ้ามันดีเซล น ้ามันก๊าด น ้ามัน
เบนซิน น ้ามันเตา น ้ามันจารบี น ้ามันเครื่อง ถ่านก๊าซ ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
-ประมาณการไว้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  
(กองช่าง) 
 
 
 
 

   



224 

 

  
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 128,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทวัสดุ
คงทน และวัสดุสิ นเปลือง อาธิเช่น ทรายอะเบท วัคซีนต่างๆส้าลี  
และผ่าพันแผล เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เคมีภัณฑ์ออกซิเจน น ้ายา
ต่างๆ สายยาง ลูกยาง หลอดแก้ว ถุงมือ  
กระดาษกรอง จุกต่างๆ ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา  
(กองช่าง) 
 

   

  
วัสดุอื่น จ านวน 20,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน และวัสดุสิ นเปลืองอาธิ
เช่น มิเตอร์น ้า - ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกนัสวะ  
หัวเช่ือมแก๊ส หัววาล์วเปิด-ปิดแก๊ส ฯลฯ  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095  
ลงวันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา  
(กองช่าง) 
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ค่าสาธารณูปโภค รวม 140,000 บาท 

  
ค่าไฟฟ้า จ านวน 140,000 บาท 

    

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส้าหรับกิจการประปาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต้าบล  
ระเบียบหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0808.2/ว 1095 ลง
วันท่ี 28 พ.ค. 2564 เรื่อง รูปแบบและการจ้าแนกประเภทรายรับ -
รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0810.8/ว 2009 
ลงวันท่ี 23 พ.ค. 2562 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้าเนินการช้าระค่าสาธารณูปโภคค้างช้าระ  
- ประมาณการไว้เท่ากับปีท่ีผ่านมา  
(กองช่าง) 

   

              
               

             
             
 
 
 


