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ค ำแถลงงบประมำณ 

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชกิสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
           บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่อีกคร้ังหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำนะกำรคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานะการเงิน ดังนี ้
   1.1.1 เงินฝากธนาคาร  จ านวน  65,046,761.57  บาท 
   1.1.2 เงินสะสม  จ านวน  54,686,198.53  บาท 
   1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน 23,940,350.63 บาท 
   1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
   1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยงัไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  0  โครงการ  รวม 0.00 บาท 
  1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
 2. กำรบริหำรงบประมำณในปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 
  2.1 รายรับจริง จ านวน 40,565,860.85 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร จ านวน 13,027.74 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน 151,340.30 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน จ านวน 458,515.74 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณชิย ์ จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 0.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทนุ จ านวน 2,013.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 17,896,456.07 บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 22,044,508.00 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 25,506.00 บาท 
  2.3 รายจ่ายจริง จ านวน 31,271,415.71 บาท ประกอบด้วย 
   งบกลาง จ านวน 12,917,513.90 บาท 
   งบบุคลากร จ านวน 9,597,865.00 บาท 
   งบด าเนนิงาน จ านวน 4,885,257.83 บาท 
   งบลงทุน จ านวน 1,953,767.68 บาท 
   งบเงินอุดหนุน จ านวน 1,917,011.30 บาท 
   งบรายจา่ยอื่น จ านวน 0.00 บาท 
  2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถปุระสงค์ จ านวน 25,506.00 บาท 
  2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 3,843,051.00 บาท 
  2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 0.00 บาท 
  2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
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 ค ำแถลงงบประมำณ   

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
1. รำยรับ 

      

 

 

รำยรับ 
รำยรับจริง 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

รำยได้จัดเก็บเอง 
      

  

หมวดภาษีอากร 13,027.74 26,000.00 35,000.00 
  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 151,340.30 48,300.00 36,800.00 
  

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 458,515.74 412,000.00 458,500.00 
  

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 0.00 10,500.00 200.00 
  

หมวดรายได้จากทุน 2,013.00 2,000.00 2,500.00 
  

รวมรำยได้จัดเก็บเอง 624,896.78 498,800.00 533,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  

หมวดภาษีจัดสรร 17,896,456.07 19,623,000.00 19,623,000.00 
  

รวมรำยได้ที่รัฐบำลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

17,896,456.07 19,623,000.00 19,623,000.00 

รำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,044,508.00 22,480,000.00 22,450,000.00 
  

รวมรำยได้ที่รัฐบำลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

22,044,508.00 22,480,000.00 22,450,000.00 

รวม 40,565,860.85 42,601,800.00 42,606,000.00 
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ค ำแถลงงบประมำณ 
ประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ 

2. รำยจ่ำย 

รำยจ่ำย 
รำยจ่ำยจริง 
ปี 2563 

ประมำณกำร 
ปี 2564 

ประมำณกำร 
ปี 2565 

จ่ำยจำกงบประมำณ       

  งบกลาง 12,917,513.90 14,957,710.00 14,901,332.00 
  งบบุคลากร 9,597,865.00 12,199,980.00 12,975,000.00 

  งบด าเนินงาน 4,885,257.83 9,345,310.00 10,231,680.00 

  งบลงทุน 1,953,767.68 3,598,800.00 1,927,988.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,917,011.30 2,500,000.00 2,570,000.00 

รวมจ่ำยจำกงบประมำณ 31,271,415.71 42,601,800.00 42,606,000.00 
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บันทึกหลักกำรและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

ด้ำน รวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 12,170,220 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 978,480 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,472,960 
  แผนงานสาธารณสุข 744,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,381,160 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,463,648 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 445,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 406,500 
ด้ำนกำรเศรษฐกิจ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,532,700 
  แผนงานการเกษตร 110,000 
ด้ำนกำรด ำเนนิงำนอ่ืน   
  แผนงานงบกลาง 14,901,332 

งบประมำณรำยจ่ำยท้ังสิ้น 42,606,000 
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รำยจ่ำยตำมงำนและงบรำยจ่ำย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
                แผนงำนงบกลำง 

    งำน 

งบกลำง รวม งบ 
  
    

      
งบกลำง 14,901,332 14,901,332 

    งบกลาง 14,901,332 14,901,332 

รวม 14,901,332 14,901,332 
 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
      งำน 

งำนบริหำร
ทั่วไป 

งำนบริหำรงำน
คลัง 

งำนควบคุม
ภำยในและกำร

ตรวจสอบภำยใน 
รวม งบ 

  
    

      
งบบุคลำกร 5,892,660 2,102,460 389,400 8,384,520 
    เงินเดือน 
 (ฝ่ายการเมือง) 

2,571,120 0 0 2,571,120 

    เงินเดือน 
 (ฝ่ายประจ า) 

3,321,540 2,102,460 389,400 5,813,400 

งบด ำเนินงำน 3,057,000 536,000 100,000 3,693,000 

    ค่าตอบแทน 552,000 50,000 15,000 617,000 

    ค่าใช้สอย 1,885,000 350,000 60,000 2,295,000 

    ค่าวัสด ุ 265,000 126,000 25,000 416,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 355,000 10,000 0 365,000 

งบลงทุน 44,400 17,700 10,600 72,700 

    ค่าครุภัณฑ์ 44,400 17,700 10,600 72,700 

งบเงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 

    เงินอุดหนุน 20,000 0 0 20,000 

รวม 9,014,060 2,656,160 500,000 12,170,220 
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
     งำน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรรักษำควำม

สงบภำยใน 

งำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลำกร 264,480 0 264,480 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 264,480 0 264,480 

งบด ำเนินงำน 614,000 100,000 714,000 

    ค่าตอบแทน 80,000 0 80,000 

    ค่าใช้สอย 359,000 100,000 459,000 

    ค่าวัสด ุ 175,000 0 175,000 

รวม 878,480 100,000 978,480 
 
 

แผนงำนกำรศึกษำ 
     งำน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

งำนระดับก่อนวัย
เรียนและ

ประถมศึกษำ 
รวม งบ 

  
    

      
งบบุคลำกร 739,440 1,553,640 2,293,080 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 739,440 1,553,640 2,293,080 

งบด ำเนินงำน 178,500 2,068,080 2,246,580 

    ค่าตอบแทน 22,000 30,000 52,000 

    ค่าใช้สอย 85,000 778,575 863,575 

    ค่าวัสด ุ 71,500 1,192,505 1,264,005 

    ค่าสาธารณูปโภค 0 67,000 67,000 

งบลงทุน 0 43,300 43,300 

    ค่าครุภัณฑ์ 0 43,300 43,300 

งบเงินอุดหนุน 0 1,890,000 1,890,000 

    เงินอุดหนุน 0 1,890,000 1,890,000 

รวม 917,940 5,555,020 6,472,960 
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แผนงำนสำธำรณสุข 

     งำน 
งำนบริหำรทั่วไป

เกี่ยวกับ
สำธำรณสุข 

งำนบริกำร
สำธำรณสุขและงำน

สำธำรณสุขอื่น 
รวม งบ 

  
    

      
งบด ำเนินงำน 400,000 144,000 544,000 

    ค่าใช้สอย 240,000 0 240,000 

    ค่าวัสด ุ 160,000 0 160,000 

    ค่าตอบแทน 0 144,000 144,000 

งบเงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 

    เงินอุดหนุน 0 200,000 200,000 

รวม 400,000 344,000 744,000 
 
 
                แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

    งำน 
งำนสวัสดิกำรสังคม
และสังคมสงเครำะห์ 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลำกร 725,160 725,160 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 725,160 725,160 

งบด ำเนินงำน 647,600 647,600 

    ค่าตอบแทน 50,000 50,000 

    ค่าใช้สอย 541,600 541,600 

    ค่าวัสด ุ 55,000 55,000 

    ค่าสาธารณูปโภค 1,000 1,000 

งบลงทุน 8,400 8,400 

    ค่าครุภัณฑ์ 8,400 8,400 

รวม 1,381,160 1,381,160 
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               แผนงำนเคหะและชุมชน 
    งำน 

งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน 

งำนไฟฟ้ำและ
ประปำ 

รวม งบ 
  
    

      
งบบุคลำกร 1,307,760 0 1,307,760 

    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 1,307,760 0 1,307,760 

งบด ำเนินงำน 1,485,000 0 1,485,000 

    ค่าตอบแทน 130,000 0 130,000 

    ค่าใช้สอย 850,000 0 850,000 

    ค่าวัสด ุ 505,000 0 505,000 

งบลงทุน 270,888 0 270,888 

    ค่าครุภัณฑ์ 270,888 0 270,888 

งบเงินอุดหนุน 0 400,000 400,000 

    เงินอุดหนุน 0 400,000 400,000 

รวม 3,063,648 400,000 3,463,648 
 
 
                 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 

    งำน งำนส่งเสริมและสนับสนุน
ควำมเข้มแข็งชุมชน 

รวม งบ 
  
    

      

งบด ำเนินงำน 435,000 435,000 

    ค่าใช้สอย 435,000 435,000 

งบเงินอุดหนุน 10,000 10,000 

    เงินอุดหนุน 10,000 10,000 

รวม 445,000 445,000 
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แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 
               งำน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ

ศำสนำ วัฒนธรรม และ
นันทนำกำร 

งำนกีฬำและ
นันทนำกำร 

งำนศำสนำ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

รวม งบ 
  
    

      

งบด ำเนินงำน 1,500 235,000 120,000 356,500 

    ค่าใช้สอย 1,500 235,000 120,000 356,500 

งบเงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000 

    เงินอุดหนุน 0 0 50,000 50,000 

รวม 1,500 235,000 170,000 406,500 
 

 

                 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

    งำน 

งำนก่อสร้ำง รวม งบ 
  
    

      
งบลงทุน 1,532,700 1,532,700 

    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,532,700 1,532,700 

รวม 1,532,700 1,532,700 
 

 

               แผนงำนกำรเกษตร 
    งำน 

งำนส่งเสริม
กำรเกษตร 

งำนสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

รวม งบ 
  
    

      
งบด ำเนินงำน 10,000 100,000 110,000 

    ค่าใช้สอย 10,000 90,000 100,000 

    ค่าวัสด ุ 0 10,000 10,000 

รวม 10,000 100,000 110,000 
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ข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ ำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครรำชสีมำ 

               โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญตัิ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา  87   จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแจ้งใหญ ่ และโดยอนมุัติของนายอ าเภอบัวใหญ ่

 
ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

 
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 42,606,000 บาท 

 
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจ านวน 
รวมทั้งสิ้น  42,606,000  บาท  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้

แผนงำน ยอดรวม 
ด้ำนบริหำรทั่วไป   
  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 12,170,220 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 978,480 
ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม   
  แผนงานการศึกษา 6,472,960 
  แผนงานสาธารณสุข 744,000 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1,381,160 
  แผนงานเคหะและชุมชน 3,463,648 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 445,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 406,500 
ด้ำนกำรเศรษฐกจิ   
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,532,700 
  แผนงานการเกษตร 110,000 
ด้ำนกำรด ำเนินงำนอื่น   
  แผนงานงบกลาง 14,901,332 

งบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น 42,606,000 

 
ข้อ 5  งบประมาณรายจา่ยเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  0  บาท  ดังนี ้ 

 

ข้อ 6  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ปฏิบตัิการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ไดร้ับอนมุัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ มีหนา้ที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบญัญัตินี ้

  ประกาศ ณ วันท่ี ...................................................................... 
   (ลงนาม).................................................. 

   

((นางสาวภิรมยา  เอกตะคุ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

อนุมัติ ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
 

(ลงนาม)..................................................  
(นายศักรินทร์  เสมหิรัญ) 
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ต าแหน่ง   นายอ าเภอบัวใหญ่ 
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รำยงำนประมำณกำรรำยรับ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสมีา 

  รำยรับจริง ประมำณกำร 
  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่ำง (%) ปี 2565 
หมวดภำษีอำกร             
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 42,569.04 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 60,448.37 0.00 0.00 0.00 % 0.00 
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 0.00 2,440.74 20,000.00 25.00 % 25,000.00 
     ภาษีป้าย 8,642.00 10,587.00 6,000.00 66.67 % 10,000.00 

รวมหมวดภำษีอำกร 111,659.41 13,027.74 26,000.00     35,000.00 
หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต             
     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 0.00 1,542.30 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกลู 10,000.00 5,000.00 10,000.00 0.00 % 10,000.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,005.00 1,521.00 2,000.00 -25.00 % 1,500.00 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบยีนพาณิชย ์ 300.00 440.00 500.00 0.00 % 500.00 
     ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 270.00 1,680.00 300.00 0.00 % 300.00 
     ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 2,200.00 500.00 1,500.00 -66.67 % 500.00 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 83,461.00 134,967.00 20,000.00 0.00 % 20,000.00 
     ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจดัสิ่งปฏิกูลหรือมลูฝอย 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกจิการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 3,900.00 4,500.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 860.00 680.00 500.00 0.00 % 500.00 
     ค่าใบอนุญาตอืน่ ๆ 30.00 510.00 500.00 0.00 % 500.00 

รวมหมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต 103,026.00 151,340.30 48,300.00     36,800.00 

หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน             

     ดอกเบี้ย 403,263.39 458,515.74 412,000.00 11.29 % 458,500.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 403,263.39 458,515.74 412,000.00     458,500.00 
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หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด             

     ค่าขายเอกสารการจดัซื้อจัดจา้ง 0.00 0.00 10,000.00 -100.00 % 0.00 

     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 16.00 0.00 0.00 0.00 % 0.00 

     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 510.00 0.00 500.00 -60.00 % 200.00 

รวมหมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 526.00 0.00 10,500.00     200.00 

หมวดรำยได้จำกทุน             

     ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 300.00 0.00 1,500.00 0.00 % 1,500.00 

     รายได้จากทุนอ่ืน ๆ 0.00 2,013.00 500.00 100.00 % 1,000.00 

รวมหมวดรำยได้จำกทุน 300.00 2,013.00 2,000.00     2,500.00 

หมวดภำษีจัดสรร             

     ภาษีรถยนต์ 608,408.78 604,906.20 609,000.00 0.00 % 609,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 9,390,987.19 8,724,666.65 9,400,000.00 0.00 % 9,400,000.00 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จดัสรรรายได้ฯ 2,883,276.59 2,882,881.19 3,000,000.00 0.00 % 3,000,000.00 

     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 157,064.19 152,530.81 160,000.00 0.00 % 160,000.00 

     ภาษีสรรพสามิต 5,799,369.84 5,033,980.11 5,810,000.00 0.00 % 5,810,000.00 

     ค่าภาคหลวงแร ่ 81,641.79 79,732.16 82,000.00 0.00 % 82,000.00 

     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 51,100.58 44,735.35 52,000.00 0.00 % 52,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 507,388.00 373,023.60 510,000.00 0.00 % 510,000.00 

รวมหมวดภำษีจัดสรร 19,479,236.96 17,896,456.07 19,623,000.00     19,623,000.00 

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป             

     เงินอุดหนุนทั่วไป 21,599,676.00 22,044,508.00 22,480,000.00 -0.13 % 22,450,000.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,599,676.00 22,044,508.00 22,480,000.00     22,450,000.00 

รวมทุกหมวด 41,697,687.76 40,565,860.85 42,601,800.00     42,606,000.00 
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รำยงำนประมำณกำรรำยจ่ำย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่    จังหวัดนครราชสีมา 

  รำยจ่ำยจริง ประมำณกำร 

  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ยอดต่ำง (%) ปี 2565 
แผนงำนงบกลำง             
งบกลำง             
  งบกลำง             
  งบกลำง             
    เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 78,324 66,337 93,564 -7.78 % 86,289 
    เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,955 3,804 4,000 0 % 4,000 
    เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 0 0 130,000 -100 % 0 
    เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,518,400 8,873,300 10,221,120 -1.46 % 10,071,600 
    เบี้ยยังชีพความพิการ 3,588,800 3,523,200 3,734,400 -1.03 % 3,696,000 
    เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 12,000 12,000 30,000 0 % 30,000 
    เงินส ารองจ่าย 300,788 138,529.9 893,408 -46.24 % 480,323 
    รายจ่ายตามข้อผูกพัน             

      เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) 0 0 0 100 % 403,120 

      เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี(กองทุนต าบล) 113,364 113,760 0 100 % 130,000 

    เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 178,455 186,583 402,436 -100 % 0 
รวมงบกลำง 12,793,086 12,917,513.9 15,508,928     14,901,332 
รวมงบกลำง 12,793,086 12,917,513.9 15,508,928     14,901,332 
รวมงบกลำง 12,793,086 12,917,513.9 15,508,928     14,901,332 

รวมแผนงำนงบกลำง 12,793,086 12,917,513.9 15,508,928     14,901,332 
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แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป             
งำนบรหิำรทั่วไป             
  งบบุคลำกร             
  เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง)             

    เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 265,102 93.92 % 514,080 

    ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก 0 0 2,120 
1,886.7

9 
% 42,120 

    ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 0 0 42,120 0 % 42,120 

    ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 0 0 86,400 0 % 86,400 
    ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,528,258 1,454,400 1,886,400 0 % 1,886,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) 1,528,258 1,454,400 2,282,142     2,571,120 
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 2,236,100 2,333,659 2,492,160 2.19 % 2,546,820 
    เงินประจ าต าแหน่ง 175,000 210,000 210,000 0 % 210,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 581,760 571,982 666,720 -18.9 % 540,720 
    เงินเพิม่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 71,506 53,054 54,600 -56.04 % 24,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 3,064,366 3,168,695 3,423,480     3,321,540 
รวมงบบคุลำกร 4,592,624 4,623,095 5,705,622     5,892,660 

  งบด ำเนนิงำน             
  ค่ำตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44,150 101,890 450,000 0 % 450,000 
    ค่าเช่าบ้าน 58,387 72,000 65,000 10.77 % 72,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 30,000 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 2,400 9,450 30,000 -100 % 0 

รวมค่ำตอบแทน 104,937 183,340 545,000     552,000 
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  ค่ำใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 99,774.16 33,982.09 370,000 0 % 370,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 12,000 0 40,000 0 % 40,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 0 0 2,000 -100 % 0 
      ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน 0 0 10,000 0 % 10,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 388,271 204,635 350,000 -37.14 % 220,000 
      ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 36,390 0 0 100 % 700,000 
      ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 0 3,500 5,000 0 % 5,000 
      โครงการจดังานจัดนิทรรศการต่าง ๆ 0 0 80,000 0 % 80,000 
      โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 0 0 20,000 -50 % 10,000 
      โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ 0 0 30,000 0 % 30,000 
      โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น 120,025 0 200,000 0 % 200,000 
      โครงการพัฒนาจติส านึกและจรรยาบรรณ 15,940 12,500 20,000 0 % 20,000 
      โครงการส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 92,820 0 100,000 0 % 100,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 37,066.42 43,246.6 90,000 11.11 % 100,000 

รวมค่ำใช้สอย 802,286.58 297,863.69 1,317,000     1,885,000 
  ค่ำวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 58,657 56,782 60,000 0 % 60,000 
    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 0 0 5,000 100 % 10,000 
    วัสดุงานบ้านงานครัว 26,575 19,675 20,000 50 % 30,000 
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 17,600 3,200 25,000 100 % 50,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 59,650 52,184.6 65,000 0 % 65,000 
    วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 2,675 0 10,000 0 % 10,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 30,300 22,200 30,000 33.33 % 40,000 

รวมค่ำวัสดุ 195,457 154,041.6 215,000     265,000 
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  ค่ำสำธำรณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 233,912.19 220,697.64 240,000 0 % 240,000 

    ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล 9,691 5,689 12,000 -33.33 % 8,000 

    ค่าบริการโทรศัพท ์ 2,575.84 2,212.76 5,000 0 % 5,000 

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 0 2,000 0 % 2,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 52,788.65 65,476.87 60,000 -16.67 % 50,000 

    ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 50,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 298,967.68 294,076.27 319,000     355,000 

รวมงบด ำเนินงำน 1,401,648.26 929,321.56 2,396,000     3,057,000 
  งบลงทุน             
  ค่ำครุภัณฑ ์             

    ครุภณัฑ์ส านักงาน             

      เก้าอี ้ 3,600 1,800 0 100 % 9,000 

      เก้าอี้คอมพิวเตอร์  750 750 0 0 % 0 

      เครื่องโทรสาร  15,900 0 0 0 % 0 

      เครื่องปรับอากาศ 34,000 0 0 0 % 0 

      ตู้กระจกบานเลื่อน 0 21,000 0 0 % 0 

      ตู้เหล็ก 2 บาน  16,500 0 0 0 % 0 

      โต๊ะคอมพิวเตอร์  1,600 0 0 0 % 0 
      โต๊ะท างาน 0 14,000 0 100 % 14,000 
      โต๊ะเอนกประสงค์ 21,500 0 0 0 % 0 
      ถังน้ าไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร  9,300 0 0 0 % 0 
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    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             
      รถบรรทุกน้ า 0 0 2,500,000 -100 % 0 
    ครุภัณฑก์ำรเกษตร             
      เครื่องสูบน้ ำ 31,600 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร ่             
      เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์  0 22,900 0 0 % 0 
      จอรับภาพ 0 10,900 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             
      เครื่องน้ าน้ าร้อน น้ าเย็น  0 0 5,500 -100 % 0 
      ตู้เย็น  0 0 18,500 -100 % 0 
      ถังแช่น้ าแข็ง 5,500 0 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร์  15,950 15,500 0 0 % 0 
      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 0 20,000 0 0 % 0 
      เครื่องปริ้นเตอร์  10,000 0 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์ 0 0 7,500 18.67 % 8,900 
      เครื่องส ารองไฟฟ้า 0 2,250 0 100 % 12,500 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 166,200 109,100 2,531,500     44,400 
รวมงบลงทุน 166,200 109,100 2,531,500     44,400 

  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

      
โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

13,559.18 15,000 20,000 0 % 20,000 

รวมเงินอุดหนุน 13,559.18 15,000 20,000     20,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 13,559.18 15,000 20,000     20,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไป 6,174,031.44 5,676,516.56 10,653,122     9,014,060 
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งำนบริหำรงำนคลัง             
  งบบุคลำกร             
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 1,589,640 1,687,320 1,803,240 5.42 % 1,901,040 
    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 131,760 136,795 142,440 3.88 % 147,960 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 24,000 22,625 17,100 -32.98 % 11,460 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 1,787,400 1,888,740 2,004,780     2,102,460 
รวมงบบุคลำกร 1,787,400 1,888,740 2,004,780     2,102,460 

  งบด ำเนินงำน             
  ค่ำตอบแทน             
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 50,000 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 18,700 52,900 30,000 -100 % 0 

รวมค่ำตอบแทน 18,700 52,900 30,000     50,000 
  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ 3,850 5,940 20,000 0 % 20,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      ค่าเดินทางไปราชการ 120,148 62,070 200,000 -25 % 150,000 

      โครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 0 427,000 108,000 38.89 % 150,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 19,730 22,100 30,000 0 % 30,000 

รวมค่ำใช้สอย 143,728 517,110 358,000     350,000 
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  ค่ำวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 50,126.25 49,179 50,000 10 % 55,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 80 2,000 -50 % 1,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 39,900 76,550 80,000 -12.5 % 70,000 
รวมค่ำวัสดุ 90,026.25 125,809 132,000     126,000 

  ค่ำสำธำรณูปโภค             

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 9,757 9,557.4 15,000 -33.33 % 10,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 9,757 9,557.4 15,000     10,000 

รวมงบด ำเนินงำน 262,211.25 705,376.4 535,000     536,000 

  งบลงทุน             

  ค่ำครุภัณฑ ์             

    ครุภณัฑ์ส านักงาน             

      เก้าอี้ท างาน 9,000 0 0 0 % 0 

      ช้ันวางเอกสารขนาด  2 ช้ัน  5,800 5,400 0 0 % 0 

      ตู้เหล็ก  2 บาน 0 0 0 100 % 17,700 

      ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 5,500 0 0 0 % 0 

      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 11,000 22,000 0 0 % 0 

      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 0 5,000 0 0 % 0 

      โต๊ะท างาน 27,600 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว             

      เครื่องท าน้ าร้อน - น้ าเย็น  5,500 0 0 0 % 0 
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    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์             

      เครื่องคอมพิวเตอร ์ 33,400 21,500 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  0 20,000 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ์ 0 33,600 0 0 % 0 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 97,800 107,500 0     17,700 

รวมงบลงทุน 97,800 107,500 0     17,700 
รวมงำนบริหำรงำนคลัง 2,147,411.25 2,701,616.4 2,539,780     2,656,160 

งำนควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน             
  งบบุคลำกร             
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 0 100 % 389,400 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 0 0 0     389,400 
รวมงบบุคลำกร 0 0 0     389,400 

  งบด ำเนินงำน             
  ค่ำตอบแทน             
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 15,000 

รวมค่ำตอบแทน 0 0 0     15,000 
  ค่ำใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่ำใช้สอย 0 0 0     60,000 
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  ค่ำวัสดุ             
    วัสดุส านักงาน 0 0 0 100 % 15,000 
    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่ำวัสดุ 0 0 0     25,000 
รวมงบด ำเนินงำน 0 0 0     100,000 

  งบลงทุน             
  ค่ำครุภัณฑ ์             

    ครุภณัฑ์ส านักงาน             

      เก้าอี ้ 0 0 0 100 % 7,000 
      โต๊ะท างาน 0 0 0 100 % 3,600 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 0 0 0     10,600 
รวมงบลงทุน 0 0 0     10,600 

รวมงำนควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 0 0 0     500,000 
รวมแผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 8,321,442.69 8,378,132.96 13,192,902     12,170,220 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน             

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรกัษำควำมสงบภำยใน             

  งบบุคลำกร             

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 0 0 41,560 536.38 % 264,480 

รวมเงินเดือน (ฝำ่ยประจ ำ) 0 0 41,560     264,480 

รวมงบบุคลำกร 0 0 41,560     264,480 
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  งบด ำเนินงำน             
  ค่ำตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42,300 21,000 200,000 -82.5 % 35,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 6,200 545.16 % 40,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่ำตอบแทน 42,300 21,000 206,200     80,000 
  ค่ำใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             
      ค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับรถราชการ 0 0 0 100 % 4,000 
    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 8,700 4,330 25,000 0 % 25,000 
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             
      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 0 0 0 100 % 50,000 
      โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏบิตัิการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 60,000 66.67 % 100,000 
      โครงการเสรมิสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 100 % 150,000 
    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 0 0 100 % 30,000 

รวมค่ำใช้สอย 8,700 4,330 85,000     359,000 
  ค่ำวัสดุ             
    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 0 0 20,000 0 % 20,000 
    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 0 0 0 100 % 50,000 
    วัสดุเครื่องแต่งกาย 0 167,200 50,000 0 % 50,000 
    วัสดุเครื่องดับเพลิง 0 0 0 100 % 50,000 
    วัสดุอื่น 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่ำวัสดุ 0 167,200 70,000     175,000 
รวมงบด ำเนินงำน 51,000 192,530 361,200     614,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 51,000 192,530 402,760     878,480 
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งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย             

  งบด ำเนินงำน             

  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารสว่นต าบลหนองแจ้งใหญ ่ 0 0 0 100 % 100,000 

รวมค่ำใช้สอย 0 0 0     100,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0 0 0     100,000 

รวมงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 0 0 0     100,000 

รวมแผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 51,000 192,530 402,760     978,480 

แผนงำนกำรศึกษำ             

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ             

  งบบุคลำกร             

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 546,660 628,320 667,920 4.42 % 697,440 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 
รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 588,660 670,320 709,920     739,440 

รวมงบบุคลำกร 588,660 670,320 709,920     739,440 
  งบด ำเนินงำน             
  ค่ำตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 10,000 0 % 10,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 0 2,000 0 % 2,000 
    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 10,000 

รวมค่ำตอบแทน 0 0 12,000     22,000 
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  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 0 1,200 10,000 0 % 10,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 110,992 23,878 75,000 -20 % 60,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 3,700 5,600 10,000 0 % 10,000 

รวมค่ำใช้สอย 114,692 30,678 100,000     85,000 

  ค่ำวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 29,984 30,000 30,000 0 % 30,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 0 0 1,500 0 % 1,500 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 38,300 55,600 40,000 0 % 40,000 

รวมค่ำวัสดุ 68,284 85,600 71,500     71,500 

รวมงบด ำเนินงำน 182,976 116,278 183,500     178,500 

  งบลงทุน             

  ค่ำครุภัณฑ ์             

    ครุภณัฑ์ส านักงาน             

      เก้าอี้ท างาน 1,800 1,800 0 0 % 0 

      ตู้กระจกบานเลื่อน 0 14,000 7,800 -100 % 0 

      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 0 1,600 0 0 % 0 

      โต๊ะท างาน  6,900 0 7,000 -100 % 0 

    ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่             

      กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 13,600 0 0 0 % 0 
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    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      เครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 15,500 0 0 % 0 

      เครื่องพิมพ์ 10,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องส ารองไฟฟ้า  0 2,250 0 0 % 0 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 32,300 35,150 14,800     0 

รวมงบลงทุน 32,300 35,150 14,800     0 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 803,936 821,748 908,220     917,940 

งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ             

  งบบุคลำกร             

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 630,480 615,120 1,017,720 3.91 % 1,057,560 

    เงินวิทยฐานะ 38,500 59,500 84,000 0 % 84,000 

    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 220,800 225,240 342,840 2.7 % 352,080 

    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 36,000 36,000 60,000 0 % 60,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 925,780 935,860 1,504,560     1,553,640 

รวมงบบุคลำกร 925,780 935,860 1,504,560     1,553,640 

  งบด ำเนินงำน             

  ค่ำตอบแทน             

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 30,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 22,500 20,850 30,000 -100 % 0 

รวมค่ำตอบแทน 22,500 20,850 30,000     30,000 
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  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ             

      ค่าจ้างเหมาบริการ 77,000 77,000 120,000 0 % 120,000 

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 0 0 5,000 0 % 5,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      ค่าของรางวัล  หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นและเหมาะสม 0 0 5,000 0 % 5,000 

      ค่าจัดการเรียนการสอน  142,800 134,300 144,500 -100 % 0 

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 94,040 45,920 100,000 -40 % 60,000 

      ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5,500 0 0 0 % 0 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 0 0 0 100 % 127,500 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 434,330 398,400 416,500 -7.35 % 385,875 

      โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 53,110 38,420 67,800 -33.33 % 45,200 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 115,180 30,000 0 % 30,000 

รวมค่ำใช้สอย 806,780 809,220 888,800     778,575 

  ค่ำวัสด ุ             

    วัสดุงานบ้านงานครัว 40,000 40,000 40,000 
2,856.

26 
% 1,182,505 

    วัสดุก่อสร้าง 0 150,000 0 0 % 0 

    วัสดุการศึกษา 0 0 3,000 233.33 % 10,000 

    วัสดุอื่น 
1,074,600.

94 
860,456.4 1,196,910 -100 % 0 

รวมค่ำวัสด ุ
1,114,600.

94 
1,050,456.4 1,239,910     1,192,505 
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  ค่ำสำธำรณูปโภค             

    ค่าไฟฟ้า 0 0 25,000 0 % 25,000 

    ค่าน้ าประปา คา่น้ าบาดาล 0 0 7,000 0 % 7,000 

    ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 17,976 0 30,000 0 % 30,000 

    ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 0 0 0 100 % 5,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 17,976 0 62,000     67,000 

รวมงบด ำเนินงำน 1,961,856.94 1,880,526.4 2,220,710     2,068,080 

  งบลงทุน             

  ค่ำครุภัณฑ ์             

    ครุภณัฑ์ส านักงาน             

      เก้าอี ้ 0 0 0 100 % 7,200 

      เก้าอี้คอมพิวเตอร์  1,500 0 0 0 % 0 

      เก้าอี้ท างาน 3,600 0 0 0 % 0 

      ช้ันเก็บเอกสาร 6 ช่อง 0 5,400 0 0 % 0 

      ช้ันเก็บเอกสาร 9 ช่อง  0 9,000 0 0 % 0 

      ตู้กระจกบานเลื่อน  0 0 15,600 -100 % 0 

      โต๊ะคอมพิวเตอร ์ 3,200 0 1,600 0 % 1,600 

      โต๊ะท างาน 13,800 0 0 0 % 0 

      โต๊ะนั้งกินข้าวเด็ก 0 25,600 0 0 % 0 

      พัดลมโคจร 0 6,800 0 0 % 0 

      พัดลมตดิผนัง  0 12,800 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์การศึกษา             
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      เครื่องเล่นสนามเด็ก 20,000 0 0 0 % 0 
 

 

 

 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      เครื่องคอมพิวเตอร ์ 33,400 0 17,000 0 % 17,000 

      เครื่องพิมพ์ 0 0 10,000 50 % 15,000 

      เครื่องส ารองไฟ 0 0 2,500 0 % 2,500 

      เครื่องส ารองไฟฟ้า 5,000 0 0 0 % 0 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 80,500 59,600 46,700     43,300 

  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ             

      โครงการก่อสร้างหลังคามุงนามเดก็เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุเสมา- เสมาทอง  0 172,000 0 0 % 0 

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 0 172,000 0     0 

รวมงบลงทุน 80,500 231,600 46,700     43,300 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      อุดหนุนโรงเรียนในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 1,779,000 1,655,700 1,860,000 1.61 % 1,890,000 

รวมเงินอุดหนุน 1,779,000 1,655,700 1,860,000     1,890,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 1,779,000 1,655,700 1,860,000     1,890,000 

รวมงำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ 4,747,136.94 4,703,686.4 5,631,970     5,555,020 

รวมแผนงำนกำรศึกษำ 5,551,072.94 5,525,434.4 6,540,190     6,472,960 
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แผนงำนสำธำรณสุข             

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข             

  งบด ำเนินงำน             

  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 0 0 10,000 0 % 10,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยชุมชน 40,650 0 100,000 0 % 100,000 

          

      โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 25,340 0 50,000 -40 % 30,000 

      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 46,240 52,475 50,000 0 % 50,000 

      
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 
2019 (COVID - 19)  และการจดัท าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง 

0 0 50,000 0 % 50,000 

รวมค่ำใช้สอย 112,230 52,475 260,000     240,000 

  ค่ำวัสดุ             

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 31,700 20,300 50,000 -20 % 40,000 

    วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 93,000 108,350 120,000 0 % 120,000 

รวมค่ำวัสดุ 124,700 128,650 170,000     160,000 

รวมงบด ำเนินงำน 236,930 181,125 430,000     400,000 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข 236,930 181,125 430,000     400,000 
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งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น             
  งบด ำเนินงำน             
  ค่ำตอบแทน             

    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 
144,00

0 
0 % 144,000 

รวมค่ำตอบแทน 0 0 
144,00

0 
    144,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0 0 
144,00

0 
    144,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน             

      
โครงการควบคมุการขาดสารไอโอดีนของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดมา ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านแจ้ง
เจริญ 

6,000 6,000 6,000 0 % 6,000 

      
โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของหมู่ที่ 1 บ้านหนอง
แจ้งใหญ ่

7,000 7,000 7,000 0 % 7,000 

      โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่  9 บ้านดอนเค็ง 7,000 7,000 0 100 % 7,000 

      โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 7,000 7,000 7,000 0 % 7,000 

      โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 7,000 7,000 7,000 0 % 7,000 

      
โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านโนน
มะเฟือง 

7,000 7,000 0 100 % 7,000 

      
โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้าน
หนองไข่ผ า 

0 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวร
ราชาทินัดามาตุ หมู่ที ่ 7  

6,000 6,000 0 0 % 0 

      โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจา้วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมฯ หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 0 0 0 100 % 6,000 
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      โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ หมู่ที่  3 6,000 6,000 6,000 0 % 6,000 

      
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ ์
หมู่ที่ 2 

6,000 6,000 0 0 % 0 

      
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมูท่ี่ 5  
บ้านเสมาทอง 

7,000 7,000 7,000 0 % 7,000 

      
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่10 
 บ้านหนองไข่ผ า 

6,000 6,000 6,000 0 % 6,000 

      
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่2  
บ้านหญ้าคา 

0 0 6,000 0 % 6,000 

      
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่6 
  บ้านตลุกยาง 

0 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่8  
บ้านโนนมะเฟือง  

0 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที ่9 
 บ้านดอนเค็ง  

0 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 หมู่ที่ 9 

7,000 7,000 0 100 % 7,000 

      
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 

7,000 7,000 0 100 % 7,000 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผ า 

7,000 7,000 7,000 0 % 7,000 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 หมู่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง  

0 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที ่ 3 บ้านบุเสมา 

0 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที ่ 5 บ้านเสมาทอง 

7,000 7,000 7,000 0 % 7,000 
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โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ ่

0 0 6,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ  

0 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรันตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

0 0 6,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี   
หมู่ที ่ 8 

6,000 6,000 6,000 0 % 6,000 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที่ 2 บ้านหญ้าคา  

0 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง  

0 0 7,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To  be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญา สริิวัฒนาพรรณวดี ) หมู่ที่  3 

7,000 7,000 7,000 0 % 7,000 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่่บา้น)  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญา สริิวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 

6,000 6,000 6,000 0 % 6,000 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To Be number  one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)  
ทูลหระหม่อมหญิงอุบลรตัน์ราชกญัญา  สริิวัฒนาพรรณวด ี

7,000 7,000 7,000 -14.29 % 6,000 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To Be Number One (ศูนย์เพื่อในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญา สริิวัฒนาพรรณวดี หรือโครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง  

6,000 6,000 6,000 -100 % 0 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To Be Number One (ศูนย์เอในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญา สริิวัฒนาพรรณวดี ด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

7,000 7,000 7,000 0 % 7,000 

      
โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บา้น 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่  1 

0 0 0 100 % 7,000 

      
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที่ 6 

6,000 6,000 6,000 0 % 6,000 

      โครงการส่งเสริมโภชนาการและสขุภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช 6,000 6,000 0 100 % 6,000 



34 

 

กุมารี หมู่ที ่ 1 
 

 

 

 

      โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเตา้นม หมูท่ี่  4 7,000 7,000 7,000 0 % 7,000 

      โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10 บ้านหนองไขผ่ า 7,000 7,000 0 100 % 7,000 

      โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 7,000 7,000 0 100 % 7,000 

      โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่  ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมูท่ี่  2 7,000 7,000 0 100 % 7,000 

      โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเตา้นม หมูท่ี่  8 บ้านโนนมะเฟือง 7,000 7,000 7,000 0 % 7,000 

      โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ ต้านภยัมะเร็งเตา้นม หมูท่ี่ 3 7,000 7,000 0 100 % 7,000 

      โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 7,000 7,000 0 100 % 7,000 

รวมเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000     200,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 200,000 200,000 200,000     200,000 

รวมงำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น 200,000 200,000 344,000     344,000 

รวมแผนงำนสำธำรณสุข 436,930 381,125 774,000     744,000 

แผนงำนสังคมสงเครำะห ์             

งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์             

  งบบุคลำกร             

  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)             

    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 583,920 615,000 654,000 4.46 % 683,160 

    เงินประจ าต าแหน่ง 42,000 42,000 42,000 0 % 42,000 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 625,920 657,000 696,000     725,160 

รวมงบบุคลำกร 625,920 657,000 696,000     725,160 
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  งบด ำเนินงำน             

  ค่ำตอบแทน             

    ค่าเช่าบ้าน 28,800 29,900 30,000 0 % 30,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 20,000 

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 4,200 4,200 10,000 -100 % 0 

รวมค่ำตอบแทน 33,000 34,100 40,000     50,000 

  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 380 2,000 10,000 -50 % 5,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 31,244 1,568 100,000 0 % 100,000 

      
โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวต าบลหนอง
แจ้งใหญ่ 

0 0 15,000 0 % 15,000 

      โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและการท าหีบห่อบรรจุภณัฑ ์ 0 0 35,000 900 % 350,000 

      
โครงการส่งเสริมพัฒนาคณุภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัว
ต าบลหนองแจ้งใหญ ่

0 0 21,600 0 % 21,600 

      โครงการอบรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรต าบลหนองแจ้งใหญ ่ 0 0 30,000 0 % 30,000 

      โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์ต าบลหนองแจ้งใหญ ่ 0 0 10,000 0 % 10,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 0 3,650 10,000 0 % 10,000 

รวมค่ำใช้สอย 31,624 7,218 231,600     541,600 
 

 

 



36 

 

 

 

  ค่ำวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 9,961 19,705 20,000 25 % 25,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 14,890 37,800 30,000 0 % 30,000 

รวมค่ำวัสดุ 24,851 57,505 50,000     55,000 

  ค่ำสำธำรณูปโภค             

    ค่าบริการไปรษณีย ์ 0 0 1,000 0 % 1,000 

รวมค่ำสำธำรณูปโภค 0 0 1,000     1,000 
รวมงบด ำเนินงำน 89,475 98,823 322,600     647,600 

  งบลงทุน             
  ค่ำครุภัณฑ ์             
    ครุภณัฑ์ส านักงาน             
      เก้าอี ้ 0 0 7,200 -100 % 0 
      ช้ันวางเอกสาร  0 5,400 0 0 % 0 
      ตู้กระจกบานเลื่อน 0 10,500 0 0 % 0 
      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 0 5,500 0 100 % 5,900 
      โต๊ะท างาน  0 0 14,000 -100 % 0 
    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             
      เครื่องคอมพิวเตอร ์ 0 15,000 0 0 % 0 
      เครื่องพิมพ์ 10,000 0 0 0 % 0 

      เครื่องส ารองไฟ 0 0 0 100 % 2,500 

      อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  1,400 0 0 0 % 0 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 11,400 36,400 21,200     8,400 

รวมงบลงทุน 11,400 36,400 21,200     8,400 
รวมงำนสวัสดกิำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ 726,795 792,223 1,039,800     1,381,160 

รวมแผนงำนสังคมสงเครำะห์ 726,795 792,223 1,039,800     1,381,160 
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แผนงำนเคหะและชุมชน             
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน             
  งบบุคลำกร             
  เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ)             
    เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 375,380 360,560 660,540 2.37 % 676,200 
    เงินประจ าต าแหน่ง 17,500 42,000 42,000 0 % 42,000 
    ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 426,974 366,860 516,240 3.09 % 532,200 
    เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 73,088 53,430 71,340 -19.6 % 57,360 

รวมเงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) 892,942 822,850 1,290,120     1,307,760 
รวมงบบุคลำกร 892,942 822,850 1,290,120     1,307,760 

  งบด ำเนินงำน             
  ค่ำตอบแทน             
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอันเปน็ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 50,000 0 % 50,000 
    ค่าเช่าบ้าน 0 25,000 60,000 0 % 60,000 

    เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร             

      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า 0 0 0 100 % 20,000 
      เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 9,000 0 10,000 -100 % 0 

รวมค่ำตอบแทน 9,000 25,000 120,000     130,000 
  ค่ำใช้สอย             
    รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ             

      รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 960 89,200 170,000 -11.76 % 150,000 

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      ค่าเดินทางไปราชการ 58,068 53,064 100,000 0 % 100,000 

    ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,179.8 258,131.47 500,000 20 % 600,000 

รวมค่ำใช้สอย 79,207.8 400,395.47 770,000     850,000 
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  ค่ำวัสดุ             

    วัสดุส านักงาน 10,029 12,454 20,000 25 % 25,000 

    วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ 59,970 46,210 100,000 50 % 150,000 

    วัสดุก่อสร้าง 27,172 182,848 500,000 -60 % 200,000 

    วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 20,800 0 35,000 -14.29 % 30,000 

    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 54,500 38,000 70,000 -28.57 % 50,000 

    วัสดุคอมพิวเตอร ์ 19,000 30,400 67,000 -25.37 % 50,000 

รวมค่ำวัสดุ 191,471 309,912 792,000     505,000 

รวมงบด ำเนินงำน 279,678.8 735,307.47 1,682,000     1,485,000 
  งบลงทุน             
  ค่ำครุภัณฑ ์             

    ครุภณัฑ์ส านักงาน             

      เก้าอี ้ 1,800 0 0 0 % 0 

      ตู้กระจกบานเลื่อน 0 14,000 0 0 % 0 

      ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน  5,500 0 0 0 % 0 

      ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก 0 0 0 100 % 7,800 

      โต๊ะท างาน 6,900 0 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง             

      กระจกโค้งจราจร 0 0 0 100 % 114,000 
  ครุภณัฑ์ก่อสร้าง             
    เครื่องตบดิน 0 0 21,000 -100 % 0 

  ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ             

    โคมไฟก่ิงถนน 0 0 13,600 -100 % 0 
    ไฟกระพริบโซล่าเซลล ์ 0 0 0 100 % 90,100 
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    ครุภณัฑ์โรงงาน             
      ตู้เช่ือมไฟฟ้า  0 20,000 0 0 % 0 
      สว่านไฟฟ้า 0 3,400 0 0 % 0 
    ครุภณัฑ์ส ารวจ             
      กระบอกเจาะคอนกรีต ขนาด 4 นิ้ว  0 0 10,000 -100 % 0 

      กล้องวัดมุม 0 110,000 0 0 % 0 

      เครื่องทดสอบหาค่าก าลังตา้นทานของคอนกรีตแบบไม่ท าลาย 0 23,000 0 0 % 0 

      เครื่องเจาะคอนกรีต  0 65,000 0 0 % 0 

      เครื่องวัดระยะทางเลเซอร ์ 0 0 0 100 % 25,000 

    ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์             

      เครื่องคอมพิวเตอร์  0 27,000 0 0 % 0 

      เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊่ค 0 0 0 100 % 22,000 

      เครื่องพิมพ์ 0 6,000 0 0 % 0 

    ครุภณัฑ์อื่น             

      เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้าพร้อมเสากันตก 0 0 0 100 % 11,988 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 14,200 268,400 44,600     270,888 

รวมงบลงทุน 14,200 268,400 44,600     270,888 
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน ์             
      อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 220,220.98 0 400,000 -100 % 0 

รวมเงินอุดหนุน 220,220.98 0 400,000     0 
รวมงบเงินอุดหนุน 220,220.98 0 400,000     0 

รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,407,041.78 1,826,557.47 3,416,720     3,063,648 
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งำนไฟฟ้ำและประปำ             
  งบเงินอุดหนุน             
  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ             
      เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 0 0 0 100 % 400,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 0     400,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 0     400,000 

รวมงำนไฟฟ้ำและประปำ 0 0 0     400,000 
รวมแผนงำนเคหะและชุมชน 1,407,041.78 1,826,557.47 3,416,720     3,463,648 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน             

งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน             

  งบด ำเนินงำน             

  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในต าบลหนองแจ้งใหญ่เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยแล้ง 
ประจ าปี 2564 

0 0 130,000 -100 % 0 

      โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 0 100 % 200,000 

      โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 0 100 % 100,000 

      โครงการเพิม่ประสิทธิภาพอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 0 0 15,000 0 % 15,000 

      โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 115,565 45,970 120,000 0 % 120,000 

      โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 46,670 0 0 0 % 0 

รวมค่ำใช้สอย 162,235 45,970 265,000     435,000 

รวมงบด ำเนินงำน 162,235 45,970 265,000     435,000 
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  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             

    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             

      อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่ 0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมเงินอุดหนุน 0 0 10,000     10,000 

รวมงบเงินอุดหนุน 0 0 10,000     10,000 

รวมงำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน 162,235 45,970 275,000     445,000 

รวมแผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 162,235 45,970 275,000     445,000 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร             

งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร             

  งบด ำเนินงำน             

  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพธิีการ 0 0 1,500 0 % 1,500 
รวมค่ำใช้สอย 0 0 1,500     1,500 

รวมงบด ำเนินงำน 0 0 1,500     1,500 
รวมงำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 0 0 1,500     1,500 

งำนกีฬำและนันทนำกำร             
  งบด ำเนินงำน             
  ค่ำใช้สอย             
    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ ์ 0 0 30,000 -33.33 % 20,000 

      โครงการจดังานแข่งขันกีฬา 100,000 0 150,000 0 % 150,000 
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      โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 0 0 40,000 25 % 50,000 

      โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการกีฬาต าบลหนองแจ้งใหญ ่ 0 0 10,000 -50 % 5,000 

      
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของประชาชนใน
ท้องถิ่นต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่ำใช้สอย 100,000 0 240,000     235,000 

รวมงบด ำเนินงำน 100,000 0 240,000     235,000 
รวมงำนกีฬำและนันทนำกำร 100,000 0 240,000     235,000 

งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น             
  งบด ำเนินงำน             
  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      โครงการจดังานประเพณีบัวไหมบวัใหญ่ 0 0 80,000 25 % 100,000 

      โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ 0 0 20,000 -50 % 10,000 

      โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนเข้าพรรษา 0 0 20,000 -50 % 10,000 

รวมค่ำใช้สอย 0 0 120,000     120,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0 0 120,000     120,000 

  งบเงินอุดหนุน             

  เงินอุดหนุน             
    เงินอุดหนุนส่วนราชการ             
      อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่ 45,898 46,311.3 10,000 400 % 50,000 

รวมเงินอุดหนุน 45,898 46,311.3 10,000     50,000 
รวมงบเงินอุดหนุน 45,898 46,311.3 10,000     50,000 

รวมงำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิน่ 45,898 46,311.3 130,000     170,000 
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รวมแผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 145,898 46,311.3 371,500     406,500 
 

 

 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ             

งำนก่อสร้ำง             

  งบลงทุน             

  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง             

    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค             

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ 300,000 0 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่่ที่ 7 บ้านอีโค 199,000 0 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนมะเฟือง หมู่ที่่ 8 
 (ทางไปดอนตะหนิน) 

0 185,000 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอีโค หมู่ที่  7 (ทางไปวัดป่า) 0 223,000 0 0 % 0 

      
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง (สายบ้านเสมาทอง- บ้าน
หนองแซง) 

0 0 0 100 % 314,400 

      โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 270,000 0 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนเค็ง หมู่ที่  9 (ทางไปบ้านดอนขุนสนิท) 0 260,000 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเสมาทอง หมู่ที่ 5 - คุ้มหนองแซง 0 260,000 0 0 % 0 

      โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง 0 0 0 100 % 481,400 

      โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล. หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 0 0 0 100 % 122,300 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
แจ้งใหญ ่

0 0 0 100 % 282,000 

      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยภูายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 2 บ้านหญ้า
คา  

383,000 0 0 0 % 0 

      โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่ผ า หมู่ที่  10(เส้นรอบบ้าน) 0 150,617.68 0 0 % 0 

      โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ 0 0 0 100 % 273,600 
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      เงินชดเชยสัญญาแบบปรบัราคา (ค่า K) 0 0 40,000 47.5 % 59,000 
 

 

 

    ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             

      โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุม  0 0 200,000 -100 % 0 
      โครงการปรับปรุงอาคารป้อมยามและอาคารอเนกประสงค ์ 0 0 500,000 -100 % 0 
      โครงการปรับปรุงอาคาระเก็บพสัดุ 0 0 200,000 -100 % 0 

รวมค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 1,152,000 1,078,617.68 940,000     1,532,700 
รวมงบลงทุน 1,152,000 1,078,617.68 940,000     1,532,700 

รวมงำนก่อสร้ำง 1,152,000 1,078,617.68 940,000     1,532,700 

รวมแผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1,152,000 1,078,617.68 940,000     1,532,700 
แผนงำนกำรเกษตร             
งำนส่งเสริมกำรเกษตร             
  งบด ำเนินงำน             
  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 20,000 -50 % 10,000 
รวมค่ำใช้สอย 0 0 20,000     10,000 

รวมงบด ำเนินงำน 0 0 20,000     10,000 
  งบลงทุน             
  ค่ำครุภัณฑ ์             
    ครุภณัฑ์การเกษตร             
      เครื่องพ่นหมอกควัน  0 59,000 0 0 % 0 
      ปั๊มซัมเมอร์ส พร้อมตู้ควบคมุ 0 28,000 0 0 % 0 

รวมค่ำครภุัณฑ ์ 0 87,000 0     0 
รวมงบลงทุน 0 87,000 0     0 

รวมงำนส่งเสริมกำรเกษตร 0 87,000 20,000     10,000 
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งำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ             

  งบด ำเนินงำน             

  ค่ำใช้สอย             

    รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริาชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ             

      โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษพ์ื้นที่สีเขียว 35,960 0 50,000 0 % 50,000 

      โครงการรักน้ า รักป่ารักษาแผ่นดนิ 0 0 50,000 -40 % 30,000 

      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.) 

0 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่ำใช้สอย 35,960 0 110,000     90,000 

  ค่ำวัสดุ             

    วัสดุการเกษตร 5,000 0 10,000 0 % 10,000 

รวมค่ำวัสดุ 5,000 0 10,000     10,000 

รวมงบด ำเนินงำน 40,960 0 120,000     100,000 

รวมงำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 40,960 0 120,000     100,000 

รวมแผนงำนกำรเกษตร 40,960 87,000 140,000     110,000 
รวมทุกแผนงำน 30,788,461.41 31,271,415.71 42,601,800     42,606,000 
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รำยงำนรำยละเอียดประมำณกำรรำยจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 

 

ประมำณกำรรำยจ่ำยรวมทั้งสิ้น   42,606,000 บำท  แยกเป็น  
แผนงำนงบกลำง 

 
งบกลำง รวม 14,901,332 บำท 

  งบกลำง รวม 14,901,332 บำท 
  1 งบกลำง รวม 14,901,332 บำท 

1.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวน 86,289 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ ในอัตราร้อยละห้าของค่าจ้างฯ  ค่าจ้างพนักงานจ้างเงินเพ่ิม 
ค่าครองชีพชั่วคราว   ค่าจ้างชั่วคราว   เป็นเงิน   86,289 บาท  คิดเป็นเงิน 
 1,725,780  x 5 %  =  86,289 บาท  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2561 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2563 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 4172 
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1620  ลงวันที ่
 22  เมษายน 2562    
  

  

1.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้าง 
โดยประมาณทั้งปี 
- ตามหนังสือสั่งการที่ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที ่24 ธันวาคม 2561  
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงินการเก็บ 
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/1003 ลงวันที่  13 
  มีนาคม  2562   

  

1.3 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 10,071,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 
จ านวน   1,269   คน   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1430  
ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2564  
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3)  ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา  16 แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ านาจฯ พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 ล าดับที่  3 
(กองสวัสดิการ)    
  

1.4 เบี้ยยังชีพความพิการ จ านวน 3,696,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส าหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ   จ านวน   385  คน  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1430        
ลงวันที ่ 6  กรกฎาคม  2564  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
3) ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา  16 แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย     
อ านาจฯ พ.ศ. 2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74  ล าดับที่ 2   

  

1.5 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    จ านวน   5  คน  ตลอดทั้งปี  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1430          
  ลงวันที่  6 กรกฎาคม 2564  
-  ตามภารกิจถ่ายโอนมาตรา  16 แห่ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
   อ านาจฯ พ.ศ.2542 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 74 ล าดับที่  3  
  

  

1.6 เงินส ารองจ่าย จ านวน 480,323 บาท 

      

  เพ่ือใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มี 
สาธารณภัยเกิดข้ึนหรือหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่า 
จะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็น
ส่วนรวมเท่านั้น เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหลหลากแผ่นดินถล่ม 
ภัยแล้ง ภัยหนาววาตภัย   อัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน และโรคติดต่อ  ฯลฯ 
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.  2563 ข้อ  19  
- ระเบียบการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว.2343 ลงวันที่  22 เมษายน 
2564 
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1.7 รายจ่ายตามข้อผูกพัน       

    
เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) จ านวน 403,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) ประจ าปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอัตราร้อยละสอง  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
-เป็นไปตามกฎกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  23  กันยายน พ.ศ.  2563 
-หนังสือส านักงานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.5/ว.31  ลงวันที่ 21  ตุลาคม  2563   
  

  

1.8 
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่
(กองทุนต าบล) 

จ านวน 130,000 บาท 

      

  1)  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  (กองทุนต าบล) 
 จ านวน 130,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ 
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนต าบล)  อปท. สมทบเงินเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าอัตราร้อย
ละ 40 เป็นไปตาม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 มาตรา13(3)  มาตรา 18(4) (8) (9)  และมาตรา  47  
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว2502 ลงวันที ่
 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง  แนวทางสนับสนุนการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพใน 
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  
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แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 
งำนบริหำรทั่วไป รวม 9,014,060 บำท 

1 งบบุคลำกร รวม 5,892,660 บำท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) รวม 2,571,120 บำท 

1.1.1 เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 514,080 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 1  อัตรา ๆละ 
20,400  บาท/เดือน  จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน  244,800  บาท และเงินค่าตอบแทน 
รายเดือนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2  อัตราๆละ 11,220 บาท/เดือน
จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน   269,280  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  

  

1.1.2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1 อัตราๆ
ละ  1,750  บาท/เดือน  จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน  21,000  บาท  และเงินค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   2  อัตรา ๆละ  880 บาท/เดือน 
จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน  21,120  บาท  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  
  

  

1.1.3 ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จ านวน 42,120 บาท 

      

  (1) เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  1  อัตราๆ 
ละ  1,750  บาท/เดือน   จ านวน  12  เดือน เป็นเงิน 21,000 บาท  
(2) และเพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 อัตราๆ
ละ 880 บาท/เดือน จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 21,120 บาท  
      -  เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
 1 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
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1.1.4 
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

จ านวน 86,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   1 อัตราๆละ  
 7,200 บาท/เดือน   จ านวน   12  เดือน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรองประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ส านักปลัด)     

  

1.1.5 
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 1,886,400 บาท 

      

  1. เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตบลจ านวน 1 อัตราๆ  
    ละ  11,220 บาท/เดือน  จ านวน   12  เดือน   เป็นเงิน   134,640  บาท 
2. เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  
    1 อัตรา ๆ ละ   9,180  บาท/เดือนจ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน  110,160  บาท  
3. เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน   18  
     อัตราๆละ  7,200 บาท/เดือน  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  1,555,200  บาท 
 4. เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  
     1  อัตราๆละ  7,200 บาท/เดือน  จ านวน 12  เดือน เป็นเงิน  86,400  บาท   
  -เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2554  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ส านักปลัด)    

  

1.2 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 3,321,540 บำท 

1.2.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 2,546,820 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น   จ านวน  7  อัตรา  จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน   2,546,820  บาท 
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นต าแหน่ง ดังนี้  
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1   ต าแหน่ง   เป็นเงิน   529,560  บาท 
2) หัวหน้าส านักปลัด                  จ านวน  1  ต าแหน่ง    เป็นเงิน   389,400  บาท 
3) นักทรัพยากรบุคคล                จ านวน  1  ต าแหน่ง    เป็นเงิน   416,160  บาท 
4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    จ านวน  1  ต าแหน่ง    เป็นเงิน   311,640  บาท 
5) นิติกร                                จ านวน  1  ต าแหน่ง    เป็นเงิน   226,080  บาท 
6) นักจัดการงานทั่วไป                จ านวน  1  ต าแหน่ง    เป็นเงิน   376,080  บาท 
7) เจ้าพนักงานสาธารณสุข           จ านวน  1  ต าแหน่ง    เป็นเงิน   297,900  บาท 
 -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว. 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   (ส านักปลัด)    
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1.2.2 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 210,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในอัตราเดือนละ  14,000  บาท  จ านวน  12  เดือน 
      เป็นเงิน  168,000 บาท  
2) หัวหน้าส านักปลัด ในอัตราเดือนละ  3,500 บาท     จ านวน   12   เดือน 
     เป็นเงิน     42,000 บาท  
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว. 138 
 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  (ส านักปลัด)  
  

  

1.2.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 540,720 บาท 

      

  1) เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา จ านวน  12  เดือน 
   เป็นเงิน   324,720 บาท  ดังนี้  
             - พนักงานขับรถยนต์         เป็นเงิน  162,360 บาท 
             - ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ   เป็นเงิน  162,360 บาท             
2)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  2  อัตรา จ านวน  12  เดือน 
       เป็นเงิน  216,000  บาท     
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว. 138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม  
2558  (ส านักปลัด)   
 
  

  

1.2.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 24,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้างทั่วไป 
จ านวน   2  อัตรา   จ านวน   12  เดือนๆละ  1,000  บาท  
เป็นเงิน  24,000  บาท       
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา และประกาศ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว. 138  
ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558  (ส านักปลัด)  
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2 งบด ำเนินงำน รวม 3,057,000 บำท 
2.1 ค่ำตอบแทน รวม 552,000 บำท 

2.1.1 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 450,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  
เช่น  เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง  เงินรางวัล  เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
ค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ผู้พ่นหมอกควัน  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กร
ปกครองสวนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  29  
ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี  (ส านักปลัด) 
  

  

2.1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 72,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
 การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่  30 
  กันยายน 2563  (ส านักปลัด)   

  

  

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินบ ารุงการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์
ตามกฎหมายที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 (ส านักปลัด)    
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2.2 ค่ำใช้สอย รวม 1,885,000 บำท 
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 370,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา  
และเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์  โรงมหรสพ  หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ   หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ  เช่น  
งานรักษาความปลอดภัย งานท าความสะอาด งานดูแลต้นไม ้ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  
ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
   ฉบับที6่ พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
  16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –รายจ่ายงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ ว 3523  ลงวันที่  20  มิถุนายน 
 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  (ส านักปลัด)   
 

  

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 40,000 บาท 

      

  11. เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 โดยแยกเป็น  
    (1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล    ตั้งไว้  10,000  บาท  ให้ตั้ง 
งบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วโดยไม่รวม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู ้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้  ดังนี้ ในปี 
งบประมาณ  2562  มียอดรายรับจริง   19,479,236.96 บาท    ค านวณได้ดังนี้ 
 19,479,236.96  x 1/100 =  194,792.37 บาท  
ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณท่ีประมาณการไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตาม 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่าย 
เงินตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง   มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
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   (2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ 
ตั้งไว้  10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะอนุ 
กรรมการ  ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวง 
มหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวม 
อยู่ในค่ารับรองให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจ านวนบุคคลและ 
รายงานการประชุม เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  - ข้อ 1) และ 2) ด าเนินการตามหนังสือ สั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท  0808.4/ว  2381  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2548 
 เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/รัฐพิธีต่างๆ  ตั้งไว้  20,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
งานขององค์การบริหารส่วนต าบลและการจัดงานวันส าคัญต่างๆ เช่น งานพระราชพิธีและงาน 
รัฐพิธี   งานพิธีทางศาสนา  งานพิธีเปิดอาคารต่าง ๆ   โครงการ  อบต.  เคลื่อนที่  บริการ
ประชาชน ฯลฯ ตามนโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัดกรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย   
รัฐบาล  หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
    ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   (ส านักปลัด)   

2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      

1 ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือ ค่าสินไหมทดแทน จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนกรณีรถองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่     
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2554 
  (ส านักปลัด)   
  
  

  

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 220,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร  
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน 
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทาง 
ไปราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
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- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) อ านาจระเบียบ มท ว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252 
   ลงวันที่ 22  มกราคม .2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่   
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  (ส านักปลัด)  
  

3 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จ านวน 700,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด   อีกท้ังให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
เลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร    และหรือสมาชิกวุฒิสภา   โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที ่ ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์   ค่าถ่ายเอกสาร   ค่าพิมพ์เอกสาร  และสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร ค่าของสมนาคุณ   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร  ค่า
ยานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการค่าใช้จ่ายอื่นที่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที ่ลต(นม) 0002/ว.117  ลงวันที ่
    14  กรกฎาคม 2564  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1705 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 
  

  

4 ค่าพวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา จ านวน 5,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา  ส าหรับพิธีการวันส าคัญ
ต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่จ าเป็นและมีความส าคัญ ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท   0407/ว1284   ลงวันที่  10พฤศจิกายน  2530 
 เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่าง ๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้ 
 สรุปมีนัยส าคัญ ดังนี้  
 1. เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ  
 2. ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม ้ส าหรับมอบให้ผู้มีเกียรติชาวต่างประเทศและคู่สมรสที่
เดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศไทยคนละไม่เกิน  300  บาท   
3.ค่าพวงมาลา หรือพานประดับพุ่มดอกไม้ ส าหรับวาง ณ อนุเสาวรีย์ ครั้งละไม่เกิน 1,000 บาท 
4. ค่าพวงมาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ พวงละไม่เกิน 400 บาท  
2) หนังสือกระทรวงการคลังที่  กค 0514/36272 ลงวนัที่ 11 สิงหาคม 2530 
 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพ่ือมอบให้บุคคลต่างๆ  ค่าพวงมาลา  และพานประดับพุ่มดอกไม้  
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5 โครงการจัดงานจัดนิทรรศการต่าง ๆ จ านวน 80,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการจัดงานหรือจัดนิทรรศการต่าง ๆ  ของท้องถิ่น 
งานรัฐพิธีตามหนังสือสั่งการของทางราชการ โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้  เช่น  การจัดตกแต่งสถานที่  
ค่าเครื่องเสียง ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ถึง ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 195 ล าดับที่ 3  (ส านักปลัด)   

  

6 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 10,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสดุ
เครื่องเขียน  และอุปกรณ ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
ค่าหนังสือค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ ฯลฯ     
ฐานอ านาจระเบียบ มท หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 มี.ค.2553 
2)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.1/ว.179 ลงวนัที่  
      15 มกราคม 2562 
3)  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.1/ว.1921 ลงวันที่ 
     16 พฤษภาคม 2562  

  

7 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติสถาบัน 
พระมหา กษัตริย์สถาบันชาติ สถาบันศาสนา  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดการแข่งขันกีฬา 
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัยกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  76 ล าดับที่ 3 
   

  



57 

 

8 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น จ านวน 200,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าหมู่บ้านหรือผู้น าท้องถิ่นฯลฯ 
เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่อบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด- ปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าของสมนาคุณวิทยากรค่าลงทะเบียน ค่าจัดท าป้าย ค่าทีพัก ค่าใช้จ่าย 
ในการติดต่อสื่อสาร และรายจ่ายอื่น ๆ ฯลฯ     
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)  หน้า 196 ล าดับที่ 1  (ส านกัปลัด)  
   

  

9 โครงการพัฒนาจิตส านึกและจรรยาบรรณ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการพัฒนาจิตส านึกและจรรยาบรรณให้กับคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภ  อบต.  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และผู้น าท้องถิ่น  หรือผู้
สังเกตการณ์ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่อบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าของสมนาคุณ 
ในการดูงาน   ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆท่ีจ าเป็นในการอบรมส าหรับ 
การจัดท าโครงการ ฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่    
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
    ถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542  
4)พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ด ีพ.ศ. 2546  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565 หน้า 192  ล าดับที่ 2 (ส านักปลัด)   
 
  

  

10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ตามโครงการอบรมฯ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดเตรียมสถานที่ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดท าป้าย  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ และ
อุปกรณ ์และรายจ่ายอ่ืน ๆที่จ าเป็นในการอบรมส าหรับการจัดท าโครงการ  ฯลฯ   
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
3) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542  
4) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ด ีพ.ศ. 2546 
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  หน้า  192  ล าดับที่ 3  (ส านักปลัด)  
 
  

2.2.4 ค่าบ ารุงรกัษาและซ่อมแซม จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับ    
    ที ่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่  16 
  กรกฎาคม  2556  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย   
  ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –รายจ่ายงบประมาณ   
   รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134  ลงวันที่ 9 
   มิถุนายน  2558  เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  (ส านักปลัด)  
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2.3 ค่ำวัสดุ รวม 265,000 บำท 

1 วัสดุส านักงาน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
  1. รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
  3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษ
ขนาดเล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดาน
ด า) ที่ถูพ้ืน ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจ 
ภาพเขียนแผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศแผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน 
แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือ
แขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ กาว ชอร์ค  สมุด ของเอกสาร  ตลับผงหมึก  น้ าหมึกปริ้นท์  
เทปพีวีซี แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษ
ไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์ ผ้าส าลี  ธงชาติ  สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซ้ือ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095 
 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -
 รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักปลัด)   
  

  

2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน 
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
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 โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือน าไปใช้
งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  ไมโครโฟน  ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้า เครื่องประจุไฟ ฯลฯ  
2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่  สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้ ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า  สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า
หลอดไฟ เข็มรัดสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟสวิทซ์ไฟฟ้า หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์  และชิ้นส่วนวิทยุ  ลูก
ถ้วยสายอากาศ รีซิสเตอร์มูฟวิ่งคอยส์เดนเซอร์ ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์ เบรคเกอร์ สายอากาศ
หรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ  เครื่องโทรทัศน์  จานรับสัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณป์ระกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ 
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ดอกล าโพง  แผงวงจร 
 ผังแสดงวงจรต่าง ๆ   แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด)    
  

3 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 30,000 บาท 

      

  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้ หม้อ กระทะ กะละมัง  ตะหลิว กรอบรูป มีด  ถัง  ถาด แก้วน้ า จานรองถ้วยชาม 
ช้อนส้อม กระจกเงา  โอ่งน้ า  ทีนอน กระโถน  เตาไฟฟ้า เตาน้ ามัน  เตารีด เครื่องบดอาหาร 
เครื่องตีไข่ไฟฟ้า  เครื่องปิ้งขนมปัง  กระทะไฟฟ้า  รวมถึง  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติก  น้ าร้อน 
กระติกน้ าแข็ง ถังแก๊ส  เตา ฯลฯ  
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2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   ผงซักฟอก  สบู่  น้ ายาดับกลิ่น  แปรง  ไม้
กวาด เข่ง มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน  หมอน  ผ้าห่ม  ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน  ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  
 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ส านักปลัด)   
  
  

4 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
 รวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าตดิตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือน าไป 
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย   ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  ไขควง ประแจ แม่แรงกุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล๊อค  ล๊อคเกียร์  ล๊อคครัช 
กระจกโค้งมนล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
-ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต์  น้ ามันเบรค  น๊อตสกรู  สายไมค ์ เพลา 
 ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์  
เครื่องยนต์ (อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์   เบรก  ครัช พวงมาลัย สายพานใบพัด หม้อน้ า 
 แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ ถังน้ ามัน ไฟเบรค อานจักรยานตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ 
 กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ส านักปลัด)   
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5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 65,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพ่ือใช้ส าหรับรถยนต์ส านักปลัด  
ซึ่งเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร  หรือตามปกติมีอายุ 
การใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1) ก . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้มน้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด  น้ ามันเบนซิน  น้ ามัน  เตา  น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง  ถ่าน  ก๊าซ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด)    
  

  

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป 
 หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือน าไปใช้
งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี้  ขาตั้งกล้อง ขาตั้งเขียนภาพกล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ เครื่องกรอเทป เลนส์ซูม 
 กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม   ดังนี้ พู่กัน  สี   กระดาษเขียนโปสเตอร์   ฟิล์ม  เมมโมรี่
การ์ด  ฟิล์มสไลด์ แถบบันทึกเสียงหรือ (ภาพยนตร์, วีดีโอเทป แผ่นซีดี) รูปสีหรือขาวด า ที่ได้ 
จากการล้าง อัดขยาย ภาพถ่ายดาวเทียม ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
  พฤษภาคม  2564  เรื่อง  รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณาย
จ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด)   
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7 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง รายจ่าย  ดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า ดังนี้แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลฯลฯ  
2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskettr  Floppy  Disk 
Removable  Disk  Compact Disk Digital Video Disk Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reelmagnetic Tape Caddette  Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์กระดาษต่อเนื่อง 
 สายเคเบิล ฯลฯ 
3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
ให้คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ  
หรือแป้นพิมพ์  เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป  เช่น  แรม คัตชิทฟิดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์  แบบฮาร์ดดิสต์  แบบซีดีรอม  แบบออพติดอล  เป็นต้น  ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด)     

  

2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 355,000 บำท 

1 ค่าไฟฟ้า จ านวน 240,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส านักงานในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
 และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
 (ฉบับที ่4)  พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว.3035 ลงวันที่  
   30 กันยายน 2563  (ส านักปลัด)  
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2 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 8,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาลในส านักงาน/ในทีสาธารณะ หรืออาคารที่อยู่ในความ
ดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657   ลงวันที่ 
  16 กรกฎาคม2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) 
 พ.ศ. 2561  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13  
     มีนาคม 2562   
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.8/ว1330 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม
2563 (ส านักปลัด)  
  

  

3 ค่าบริการโทรศัพท์ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ  และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่าย
เพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว  และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง  
ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบ ารุงรักษาสาย ฯลฯ  
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลงวนัที่16 
  กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) 
 พ.ศ. 2561  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 
 2562  (ส านักปลัด)  
  

  

4 ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS)  
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที่ 16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด)  
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5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารสื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์ 
ค่าวิทยุติดตามตัว  ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสาร อ่ืน ๆ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657  ลงวนัที่ 16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003  ลงวันที่  13
มีนาคม 2562  (ส านักปลัด)  
  

  

6 ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่า
สื่อสาร อ่ืน ๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน  
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวนัที่ 16 
 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้บริการ  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) 
 พ.ศ. 2561  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่13 มีนาคม 
 2562  (ส านักปลัด)    

  

3 งบลงทนุ รวม 44,400 บำท 
3.1 ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 44,400 บำท 

3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน       
(1) เก้าอ้ี จ านวน 9,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ี จ านวน  3 ตัวๆละ 3,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้  
-   เบาะฟองน้ า  ห้่่่มหนังเทียม  
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ดังนี้  
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย   ที ่มท  0808.2ว0746   ลงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 
     จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กอง
มาตรฐานส านักงบประมาณ  
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(2) โต๊ะท างาน จ านวน 14,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   โต๊ะท างา น  ระดับ  3 - 6 จ านวน   2   ตัว  
คุณลักษณะดังนี้  
- ขนาดไม่น้อยกว่า 150 W x 75  Hcm  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์  2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29  มีนาคม 2562 
      จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กอง
มาตรฐานส านักงบประมาณ 
   

  

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

(1) เครื่องพิมพ์ จ านวน 8,900 บาท 

      

  เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED  ขาวด า  ชนิด NETWORK  แบบที ่1(28 หน้า/นาที)  
ราคา  8,900  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
-มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาท(ีppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
หมำยเหตุ :   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563   
  

  

(2) เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 12,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ  จ านวน 5  เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐำน  
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
เป็นไปตามฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท .0808.2/ว134  ลว. 9 ม.ิย. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวนัที่ 1  
กุมภาพันธ์ 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที ่ 29 
 มีนาคม 2562 
ตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  หน้าที่        ล าดับที่ 
หมำยเหตุ :   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
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4 งบเงินอุดหนุน รวม 20,000 บำท 

4.1 เงินอุดหนุน รวม 20,000 บำท 

4.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

(1) 
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 
 (อุดหนุน อบต. ขุนทอง)    
- ฐานอ านาจตามระเบียบ มท.เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561  ข้อ  19 
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 งำนบริหำรงำนคลัง รวม 2,656,160 บำท 
1 งบบุคลำกร รวม 2,102,460 บำท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 2,102,460 บำท 

1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,901,040 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี  จ านวน  5  อัตรา   จ านวน   12  เดือน   เป็นเงิน 1,901,040  บาท   
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
   - ผู้อ านวยการกองคลัง         จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  462,240 บาท 
   - นักวิชาการเงินและบัญชี     จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  402,720 บาท 
   - นักวิชาการจัดเก็บรายได้     จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  356,160 บาท 
   - นักวิชาการพัสดุ               จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  356,160 บาท 
   - นักวิชาการคลัง                จ านวน 1 อัตรา  เป็นเงิน  323,760 บาท 
  -เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงานก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
  

  

1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง ในอัตราเดือนละ  3,500   บาท   
 จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  42,000  บาท  
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท และ ก.อบต ที ่มท0809.2/ว138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
    

  

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 147,960 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ)  
 จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  147,960 บาท  
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท และก.อบต. ที่มท0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
      

  

1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 11,460 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง 1อัตรา (ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ) 
ในอัตรา  955/เดือน  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน 11,460 บาท   
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว. 138 ลง
วันที่ 30  ธันวาคม 2558  (กองคลัง) 
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2 งบด ำเนินงำน รวม 536,000 บำท 
2.1 ค่ำตอบแทน รวม 50,000 บำท 

2.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินบ ารุงการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์ 
ตามกฎหมายที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  (กองคลัง)   
 
   

  

2.2 ค่ำใช้สอย รวม 350,000 บำท 

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 20,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่   (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุกระจายเสียง  
โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ)  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ  เช่น งานรักษา 
ความปลอดภัย  งานท าความสะอาด งานดูแลต้นไม้ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้ง
ไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆฯลฯ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง 
     ฉบับที6่ พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที ่16  
   กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย 
     ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  (กองคลัง) 
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2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      

(1) ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร 
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน 
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทาง 
ไปราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือเดินทางไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) อ านาจระเบียบ มท ว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252 
    ลงวันที่   .22  มกราคม.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  (กองคลัง)  
  

  

(2) โครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษ ีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดท าหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และการจัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้  เช่น  การจัดท าฐานข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง   เพ่ือรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามท่ีกฎหมายก าหนดและการ 
เตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างเช่น  ค่าจ้างเหมาปรับปรุงดูแล
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน   ค่าจ้างเหมาส ารวจข้อมูลภาคสนาม  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และรายจ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ    
ฐานอ านาจระเบียบ มท. ว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550  
 - พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ.2562  
-หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท .0808.3/ว0107 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561  
  

  

2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็น 
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
(1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
(2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับ
ที ่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที ่ 9 
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  (กองคลัง)  
  
  

2.3 ค่ำวัสดุ รวม 126,000 บำท 
2.3.1 วัสดุส านักงาน จ านวน 55,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้  
1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกรเก้าอ้ีพลาสติกแปรงลบกระดานด าตรายางขาตั้ง (กระดานด า)  ที่ถู
พ้ืนตะแกรงวางเอกสารเครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษเครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจภาพเขียน  
แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือหน่วยงาน แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน) พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  
พระพุทธรูปจ าลองกระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกายางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษกาว ชอร์ค สมุด ของเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์
เทป  พีวีซีแบบใสน้ ายาลบกระดาษไข ไม้บรรทัด คลิป เป็ก  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอนกระดาษ
ไข  แฟ้ม  สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ  แบบพิมพ์  ผ้าส าลี  ธงชาติสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการ
ซ้ือ  หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้งน้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนใน
ส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  

2.3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
1) ก. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามัน เตา  น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
  1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28   
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)    

  

2.3.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 70,000 บาท 

      

  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ยในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน 
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังนี ้
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ 
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2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskettr  Floppy  Disk 
 Removable Disk Compact Disk Digital Video Disk  Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
 (Reelmagnetic  Tape   Caddette  Tape CartridgeTape) หัวพิมพ์หรือเทป พิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์  ตลับผงหมึก ส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
 สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ดังนี้ แผงแป้นอักขระ   
หรือแป้นพิมพ์   เมนบอร์ด  เมมโมรี่ชิป เช่น  แรมคัตชิทฟิดเดอร์  เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ 
เครื่องกระจายสัญญาณ แผ่นวงจรเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบ
ต่างๆ เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติดอล เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)  
  

2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 10,000 บำท 
(1) ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลง
วันที่16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองคลัง)   
  

  

3 งบลงทุน รวม 17,700 บำท 
3.1 ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 17,700 บำท 

3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน       
(1) ตู้เหล็ก  2 บาน จ านวน 17,700 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ   2  บาน จ านวน  3  ตู้ ๆ 
 ละ 5,900  บาท  
 โดยมีรายละเอียดตามคุณลักษณะดังนี้  
- มีมือจับชนิดบิด 
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น  
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ ประจ าเดือน 
 ธันวาคม 2563 
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 งำนควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน รวม 500,000 บำท 
1 งบบุคลำกร รวม 389,400 บำท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 389,400 บำท 

1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 389,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ต าแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบภายใน จ านวน  1  อัตรา  จ านวน  12  เดือน 
เป็นเงิน    389,400   บาท 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2558  
  

  

2 งบด ำเนินงำน รวม 100,000 บำท 
2.1 ค่ำตอบแทน รวม 15,000 บำท 

2.1.1 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       
(1) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินบ ารุงการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์ 
ตามกฎหมายที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563   
  

  

2.2 ค่ำใช้สอย รวม 60,000 บำท 

2.2.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      

 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร
เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน 
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) อ านาจระเบียบ มท ว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252 
 ลงวันที่ 22  มกราคม .2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ 
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิน่ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  
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2.2.2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ  ดังนี้  
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับ
ที ่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันที ่
 6 สิงหาคม2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –
รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที ่9 
 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่  
20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  (ส านักปลัด)   

  

2.3 ค่ำวัสดุ รวม 25,000 บำท 

(1) วัสดุส านักงาน จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกตมิีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
  1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
  2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ามปกติ 
  3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน า 
ไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว 
ไม่คุ้มค่า  ดังนี้  หนังสือ  เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก  กรรไกร  เก้าอี้พลาสติกแปรงลบกระดานด า   ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) 
ที่ถูพื้น ตะแกรงวางเอกสารเคร่ืองตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ   กุญแจ  
ภาพเขียนแผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปดิประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงานแผ่นปา้ย
จราจรหรือแผ่นป้ายตา่ง ๆ มู่ลี่ ม่านปรบัแสง  (ต่อผืน)  พรม  (ต่อผืน)  นาฬิกาตัง้หรือแขวน  
 พระพุทธรูปจ าลองกระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน 
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  กระดาษ  หมึก  ดินสอ ปากกา ยางลบ  
น้ ายาลบค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอร์ค สมุด ของเอกสาร  ตลับผงหมึก   
น้ าหมึกปริ้นท์  เทปพีวีซี แบบใส น้ ายาลบกระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป  เป็ก  เข็มหมุด   
กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี  
ธงชาติสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่ม
ส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

(2) วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือ
น าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  (Diskettr  Floppy  Disk 
 Removable  Disk  Compact Disk Digital Video Disk Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
 (Reelmagnetic Tape  Caddette   Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง 
สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิ่งของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้ 
คืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์  เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป  เช่นแรม คัตชิทฟิดเดอร์ เมาส์ พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ 
เช่น แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติดอล  เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28 
  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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3 งบลงทุน รวม 10,600 บำท 
3.1 ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 10,600 บำท 

3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน       
(1)    เก้าอ้ี จ านวน 3,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   เก้าอ้ี   จ านวน   1  ตัว  
คุณลักษณะดังนี้  
- เก้าอ้ี   เบาะหุ้มหนังเทียม  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.2ว0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061   ลงวันที ่29  มีนาคม  2562 
     จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กอง
มาตรฐานส านักงบประมาณ(งานตรวจสอบภายใน ) 
  

  

(2) โต๊ะท างาน จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างาน ระดับ 3 – 6 จ านวน  1  ตัว  
คุณลักษณะดังนี้  
- ขนาดไม่น้อยกว่า 150 W x 75 Hcm  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2ว0746 ลงวันที ่1 กุมภาพันธ์ 2562 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่  29 มีนาคม 2562 
       จัดหาโดยสืบราคาตามท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กอง
มาตรฐานส านักงบประมาณ (งานตรวจสอบภายใน) 
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แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบภำยใน รวม 878,480 บำท 

1 งบบุคลำกร รวม 264,480 บำท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 264,480 บำท 
(1) เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 264,480 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปีและเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ  จ านวน 1  อัตรา  จ านวน  12  เดือน 
 เป็นเงิน  264,480  บาท 
-เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 
  2558  
  

  

2 งบด ำเนินงำน รวม 614,000 บำท 
2.1 ค่ำตอบแทน รวม 80,000 บำท 

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 35,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 
หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทน ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0804.5/ว1634 
  ลงวันที่  22  กันยายน  2557 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว4202 
 ลงวันที่  25 ธันวาคม  2561  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0808.2/ว3892  ลงวันที ่28  มิถุนายน  2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4 /ว.1123  
 ลงวันที่  9 เมษายน  2563     

  

(2) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ   เป็นไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ 
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที ่
 30  กันยายน 2563   
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(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

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

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินบ ารุงการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนต าบล 
ผู้บริหารและผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563   
  

  

2.2 ค่ำใช้สอย รวม 359,000 บำท 

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       
(1) ค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับรถราชการ จ านวน 4,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัยส าหรับรถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก รถ พ.ศ. 2535 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
   

  

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น  
ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ ์ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และรายจ่ายอ่ืน ๆฯลฯ   
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0804.5/ว1634 ลง
วันที่  22 กันยายน 2557 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4/ว4202 ลง
วันที่  25 ธันวาคม  2561  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว3892   ลงวันที ่  28  
 มิถุนายน 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.4 /ว1123  ลง
วันที่  9 เมษายน   2563     (ส านักปลัด)  
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2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ     

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 50,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร  
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทาง 
ไปราชการ   ของคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   พนักงานส่วนต าบล  
และพนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือ
ประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) อ านาจระเบียบ มท ว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ที่ มท 0808.2/252 
 ลงวันที่ 22  มกราคม .2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 
 

 

(2) 
โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาดภัยพิบัติประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น  ค่าจัดตกแต่งสถานที่ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวัสดุ  
อุปกรณ์ ค่าวิทยากร  ค่าเครื่องเสียงฯลฯ  
 เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่  26 ธันวาคม 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที ่
 13 กุมภาพันธ์ 2563    
 

  

(3) 
โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น   ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าป้ายประชา
สัมพันธ์่  ค่าวัสดุ  อุปกรณ ์ ค่าตอบแทนวิทยากรค่าอาหารและเครื่องดื่มที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินการโครงการฯค่าเครื่องเสียง  ฯลฯ   
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ กฎ  ระเบียบ หนังสือสั่งการ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0229/ว 7367 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่  26 ธันวาคม 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด  ที่ มท 0808.2/ว440 ลงวันที ่
   13 กุมภาพันธ์ 2563  
- หนังสือ อ าเภอบัวใหญ่ที่ นม 0918/ว 911 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564  
  

2.2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิม
ถึง ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 
 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ  
 รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม
2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –รายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 
 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20  มิถุนายน 
  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค   
  

  

2.3 ค่ำวัสดุ รวม 175,000 บำท 
1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมด
ไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
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โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้
งานแลว้เกิดความช ารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้ังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี้  ไขควง ประแจ แม่แรง กุญแจปากตาย กุญแจเลื่อน   คีมล๊อค  ล๊อคเกียร์  ล๊อคครัช  
กระจกโค้งมนล๊อคพวงมาลัย สญัญาณไฟกระพรบิ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิน้เปลือง 
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ 
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต์ น้ ามันเบรค  น๊อตสกรู  สายไมค์ เพลา  
ฟิล์มกรองแสง ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก ่สิงของที่เป็นอุปกรณป์ระกอบ  หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิให้คืน
สภาพดังเดิมที่มลีักษณะเปน็การซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางดังนี้ เบาะรถยนต์ เครื่องยนต ์
(อะไหล่) ชดุเกียร์รถยนต์  เบรคครัช พวงมาลยั สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์ร่ี จานจ่าย ลอ้ 
 ถังน้ ามัน ไฟเบรคอานจักรยาน ตลับลูกปืน กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัดนิรภัย ฯ  
เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ ดงันี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักปลัด)   
 

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง 
หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1) ก . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้  แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันดีเซล 
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามัน เตา น้ ามันจารบี น้ ามันเครื่อง  ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095 ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  
  

  

3 วัสดุเครื่องแต่งกาย จ านวน 50,000 บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  เช่น  ชุดฝึกปฏิบัติการ  อปพร. เสื้อสะท้อนแสง    
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ชุดปฏิบัติงานของบุคลากร  กระบอกไฟฉาย  หรือวัสดุอ่ืนๆ ฯลฯ   ให้กับ  อปพร.  
ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ.2560   
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว254ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1358  ลงวันที่7 พฤษภาคม 
 2563 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที ่มท  0808.2/ว1545  ลงวันที่ 27 
 พฤษภาคม 2563  
  

4 วัสดุเครื่องดับเพลิง จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิงซึ่งเป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาไม่คงทนถาวรใช้งาน 
ไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายเพ่ือ
ประกอบดัดแปลง  ต่อเติม  หรือปรับปรุงวัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  
ค่าติดตั้ง เป็นต้น สิงของที่เป็นวัสดุโดยสภาพ  เช่น  เครื่องดับเพลิง สายสูบดับเพลิง  หัวฉีด
ดับเพลิง  สายดูดน้ าดับเพลิง ฯลฯ   
เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ กฎ กระทรวง ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  

  

5 วัสดุอื่น จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซ่ึงเป็นสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร   หรือตามปกติอายุการใช้งานไม่ยืนนาน  สิ้นเปลือง  
หมดไป หรือเปลี่ยนสดภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายเพื่อประกอบ  ดัดแปลง 
ต่อเติม  หรือปรับปรุงสามารถใช้งานได้ตามปกติ  รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่า
วัสดุ  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษ ีค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น สิ่งของที่เป็นวัสดุโดย
สภาพ  เช่น   แผงกั้นจราจร  ป้ายห้ามจอด   ป้ายห้ามเข้า  ป้ายเตือน   สัญญาณเตือน  
 กรวยสะท้อนแสง   ฯลฯ  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รวม 100,000 บำท 

 
1 งบด ำเนินงำน รวม 100,000 บำท 
1.1 ค่ำใช้สอย รวม 100,000 บำท 
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1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      

(1) 
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 
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แผนงำนกำรศึกษำ 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ รวม 917,940 บำท 

 
1 งบบุคลำกร รวม 739,440 บำท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 739,440 บำท 

1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 697,440 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน   เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน  2  อัตรา  
จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน  697,440  บาท  โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  
        -ผู้อ านวยการกองการศึกษา 1  อัตรา  เป็นเงิน  389,460 บาท  
        -นักวิชาการศึกษา            1  อัตรา   เป็นเงิน  308,040 บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2)หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30ธันวาคม 2558 

  

1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง  ส าหรับต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ในอัตราเดือนละ 
 3,500 บาท  จ านวน  12  เดือน  เป็นเงิน 42,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และก.อบต.ที่ มท0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

  

2 งบด ำเนินงำน รวม 178,500 บำท 
2.1 ค่ำตอบแทน รวม 22,000 บำท 

2.1.1 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล เช่น 
เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจการจ้างค่าตอบแทน  อปพร. เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง  
เงินรางวัล เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราวค่าตอบแทนอาสาปศุสัตว์ผู้พ่นหมอกควัน ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงนิประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปแีก่พนักงานส่วนท้องถิน่  ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557   
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพนัธ์ 2560 
 เร่ือง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัยตามพระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 พ.ศ. 2550 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใชจ้่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
4) พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สดุ ที่ มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่  29 
 ธันวาคม 2559 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับเหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเปน็กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงนิรางวลัประจ าปี (กองการศึกษา)   
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2.1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 2,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว3035 ลงวันที่ 30
กันยายน 2563 (กองการศึกษา)    
 

  

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

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

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินบ ารุงการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์ 
ตามกฎหมายที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้  
1 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
  

  

2.2 ค่ำใช้สอย รวม 85,000 บำท 
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่า ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณาและเผยแพร่(รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง โทรทัศน์โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา  ค่าจ้าง
เหมาบริการ  หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า  ค่า
ติดตั้งประปา  ค่าติดตั้งโทรศัพท์   ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที ่6  พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎาคม  2556  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  (กองการศึกษา) 
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2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรอง (รายจ่ายในการับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )  
โดยแยกเป็น  
 ( 1) ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้  2,000  บาท 
 ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณท่ีล่วงมาแล้วโดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู ้เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้ ดังนี้ ใน
ปีงบประมาณ  2563   มียอดรายรับจริง  17,896,456.07 บาท  ค านวณได้ดังนี้  
            17,896,456.07   x  1 / 100  =  178,964.56  บาท   
ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบประมาณ  ที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่ก าหนดและตามค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินตามรายการ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
เป็นผู้รับรองการจ่าย 
 ( 2) ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 
  2,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการที่
ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการ
ประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่รวมอยู่ในค่ารับรองให้
เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือชื่อจ านวนบุคคลและรายงานการประชุม เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย โดยมีเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย - ข้อ 1) และ 2) ด าเนินการตามหนังสือ สั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28  กรกฎาคม  2548 
  เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/รัฐพิธีต่างๆ  ตั้งไว้ 1,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการจัดงานวันส าคัญต่างๆ เช่น งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 
งานพิธีทางศาสนา งานพิธีเปิดอาคารต่าง ๆโครงการ บต.เคลื่อนที่ บริการประชาชน ฯลฯ ตาม
นโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง ฉบับที6่ พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542   (กองการศึกษา) 
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2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ      
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร 
เช่น   ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง   ค่าพาหนะ   ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ  ณ ท่าอากาศยาน  
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อ
ประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ 
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) อ านาจระเบียบ มท ว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252 
    ลงวันที่ 22  มกราคม 2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559  (กองการศึกษา)   

  

2.2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้าง
เหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมถึง 
 ฉบับ ที ่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657  ลงวันที ่16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6  สิงหาคม 2556 
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 
 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  (กองการศึกษา)  
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2.4 ค่ำวัสดุ รวม 71,500 บำท 
(1) วัสดุส านักงาน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน   รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือน าไป 
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้   หนงัสือเครื่องคิดเลขขนาดเล็ก  เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาด
เล็ก ไม้บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติกแปรงลบกระดานด า ตรายาง  ขาตั้ง (กระดานด า)  
ที่ถูพ้ืนตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟมเครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน 
 แผนที่ พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน หรือหน่วยงาน  แผ่นป้าย
จราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน) พรม (ต่อผืน)  นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
พระพุทธรูปจ าลอง  กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้  กระดาษ   หมึก  ดินสอปากกา  ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอร์ค  สมุด  ซองเอกสาร  ตลับผงหมึก  น้ าหมึกปริ้นท์ 
เทป  พีวีซี  แบบใส  น้ ายาลบกระดาษไข  ไม้บรรทัด  คลิป  เป็ก  เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน 
กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จาก
การซื้อ  หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ  น้ ามันไข  ขี้ผึ้ง  น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชน
ในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว.1095 
 ลงวันที่  28  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (กองการศึกษา)   

  

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 1,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  เช่น สารฟลูออไรด์เคลือบฟันเด็ก
เล็ก ฯลฯ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไปหรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้งเป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ดังนี้  
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(1) ข . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  สารฟลูออไรเคลือบฟันเด็กเล็ก  แอลกอฮอล์ 
น้ ายาต่างๆ  เลือด  สายยาง  ลูกยาง หลอดแก้ว เวชภัณฑ์  ฟิล์ม เอกซเรย์  เคมีภัณฑ ์  (รวม
ก ามะถัน  กรด  ด่าง)ลวดเชื่อมเงิน  ถุงมือ  กระดาษกรอง  จุกต่าง ๆ  สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  ส าลี และผ้าพันแผล  หลอดเอกซเรย์ชุดเครื่องมือผ่าตัด ชุดตรวจสาร
เสพติด   ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที ่28
พฤษภาคม2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(3) วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 40,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือน าไป 
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Diskett r Floppy  Disk 
Removable  Disk  Compact  Disk  Digital  Video  Disk  Flash  Drive)   เทปบันทึกข้อมูล 
(Reelmagnetic  Tape Caddette Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง  
สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิปเช่น แรมคัตชิทฟิดเดอร์เมาส์ พรินเตอรส์วิตชิ่งบ๊อกซ์ เครื่อง
กระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เช่น
แบบดิสเกตต์  แบบฮาร์ดดิสต์แบบซีดีรอม แบบออพติดอล เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท0808.2/ว.1095ลงวันที ่28 พฤษภาคม 
 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (กองการศึกษา)  
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งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ รวม 5,555,020 บำท 

1 งบบุคลำกร รวม 1,553,640 บำท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,553,640 บำท 

1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,057,560 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน/ เงินปรับปรุงเงินเดือนครู และครูผู้ดูแลเด็กจ านวน  3  อัตรา   12  เดอืน 
 เป็นเงิน  1,057,560   บาท      โดยจ่ายให้ครูและครูผู้ดูแลเด็ก  ดังนี้  
               - คร ู              2 อัตรา   เป็นเงิน   702,240 บาท    
               - ครูผู้ดูแลเด็ก   1  อัตรา  เป็นเงิน   355,320 บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  

  

1.1.2 เงินวิทยฐานะ จ านวน 84,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าวิทยฐานะของต าแหน่งครู  2  อัตรา  ในอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
 จ านวน  12 เดือน  เป็นเงิน  84,000  บาท  
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
  

  

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 352,080 บาท 

      

  ค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  3  อัตรา  จ านวน 12 เดอืน 
 เป็นเงิน 352,080  บาท 
  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้  
     (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ         จ านวน    2  อัตรา 
              - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)         เป็นเงิน  244,080  บาท  
     (2) พนักงานจ้างทั่วไป 
              - ผู้ดูแลเด็ก   1  อัตรา      เป็นเงิน  108,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการ ดังนี้      
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ที่ มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

  

1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานจ้าง   3  อัตรา  จ านวน  12  เดอืน 
เป็นเงิน  60,000  โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง ดังนี้  
       (1) พนักงานจ้างตามภารกิจ   2  อัตรา 
             - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  2,000/เดือน เป็นเงิน  48,000 บาท  
       (2) พนักงานจ้างทั่วไป 
            - ผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา  1,000/เดือน/คน เป็นเงิน 12,000 บาท 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการ ดังนี้    
1)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2)หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม2558 
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2 งบด ำเนินงำน รวม 2,068,080 บำท 
2.1 ค่ำตอบแทน รวม 30,000 บำท 

   
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

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

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินบ ารุงการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์ 
ตามกฎหมายที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้  
1 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
  
 

  

2.2 ค่ำใช้สอย รวม 778,575 บำท 
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างหมาบริการท าความสะอาดอาคารเรียน และบริเวณภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งไว้  120,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือ กระทรวงมหาดไทย  ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ อปท 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค  (กองการศึกษา)   
 
  

  

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/รัฐพิธีต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการจัดงานวันส าคัญต่างๆ เช่น งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธี 
งานพิธีทางศาสนา งานพิธีเปิดอาคารต่างๆ โครงการอบต. เคลื่อนที ่บริการประชาชน  ฯลฯ  ตาม
นโยบายหรือค าสั่งของอ าเภอ จังหวัดกรมส่งเสริมฯ กระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจ
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 ฉบับที6่ พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542    
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว 1378 ลงวันที่8 พฤษภาคม 
 2563 (กองการศึกษา) 
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2.2.3 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ     

(1) 
ค่าของรางวัล  หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

จ านวน 5,000 บาท 

      

  1) ค่าของรางวัล  หรือเงินรางวัลในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสม  
จ านวน   5,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าของรางวัล  หรือเงินรางวัลในการจัดงาน /กิจกรรม
ต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่ง
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  (กองการศึกษา)   
  

  

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร 
เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พักค่าบริการจอดรถ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้าง หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม 
ฝึกอบรมสัมมนา ดูงานหรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) อ านาจระเบียบ มท ว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมที่ มท 0808.2/252 
 ลงวันที ่ 22  มกราคม 2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
(ฉบับที3่) พ.ศ. 2559  (กองการศึกษา)    
  

  

(3) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียน 
การสอน) 

จ านวน 127,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เช่น ค่าจัดการเรียน 
การสอน รายหัว ๆละ  1,7000   ต่อจ านวนนักเรียน  75   คน  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  2  ศูนย์   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้   
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0816..2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (กองการศึกษา)    
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(4) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

จ านวน 385,875 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแจ้งใหญ่  จ านวน 2 ศูนย ์(75 x 21 x 245) โดยการเบิกหักผลักส่งเงินเข้าบัญชี 
เงินฝากธนาคารในนามสถานศึกษา    
 เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816..2/ว3924ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม  (กองการศึกษา)   

  

(5) 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จ านวน 45,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใสการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) เช่น ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน  ดังนี้ 
 - ค่าหนังสือเรียน          อัตราคนละ 200 บาท/ปี (200x 40 = 8,000 ) 
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน    อัตราคนละ 200 บาท/ปี (200x40= 8,000) 
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาท/ปี  (300x40=12,000)  
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 430 บาท/ปี (430x40=17,200) 
-เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2563 
2)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0816..2/ว3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 และแก้ไขเพ่ิมเติม (กองการศึกษา)    

  

2.2.4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคเพ่ือให้สามารถใช้งาน 
ได้ตามปกต ิกรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมถึง  
ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที ่มท 0808.2/ว 1752  
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภท
รายรับ –รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1134 ลง
วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค   
  

2.3 ค่ำวัสดุ รวม 1,192,505 บำท 

(1) วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1,182,505 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มี
ลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือน าไป 
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่าดังนี้   หม้อ กระทะ กะละมัง ตะหลิว กรอบรูป มีด ถัง ถาด แก้วน้ า จานรองถ้วย  ชาม 
ช้อนส้อม กระจกเงา  โอ่งน้ า  ที่นอน  กระโถน  เตาไฟฟ้า  เตาน้ ามัน  เตารีด  เครื่องบดอาหาร  
เครื่องตีไข่ไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง กระทะไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ าร้อน กระติก
น้ าแข็ง ถังแก๊ส เตา ฯลฯ  
2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้   ผงซักฟอก  สบู่ น้ ายาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง 
 มุ้ง ผ้าปูทีนอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28
พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (กองการศึกษา)  
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(2) วัสดุการศึกษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น โดย
จ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไป 
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า  ดังนี้   หุ่น แบบจ าลองภูมิประเทศ  เบาะยูโด กระดานลื่นพลาสติก เบาะมวยปล ้า เบาะ
ยืดหยุ่น สื่อการเรียนการสอนท าด้วยพลาสติก  ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  สี ดินสอ ฟิวเจอร์บอร์ด  ดินน้ ามันกระดาษ  เทปกาว 
 เทปผ้า  ซองเอกสาร  แฟ้มใส ฯลฯ  
  - เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม
2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (กองการศึกษา)  
  

  

2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 67,000 บำท 
(1) ค่าไฟฟ้า จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในที่สาธารณะ หรืออาคารสถานที่ที่อยู่ในความดูแล
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่- เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  
ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) 
 พ.ศ. 2561  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว1003  ลงวันที่ 13 
 มีนาคม 2562 
4). หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.8/ว.1330  ลงวันที่ 1  
พฤษภาคม 2563   
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(2) ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล จ านวน 7,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในทีสาธารณะหรืออาคารที่อยู่ 
ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎาคม2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ    รายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) 
 พ.ศ. 2561  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 
 มีนาคม 2562   
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที ่มท 0810.8/ว1330 ลงวันที่ 1 
 พฤษภาคม 2563   
 
 

  

(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เช่น  ค่าโทรภาพ (โทรสาร)  ค่าเทเลกซ์ 
ค่าวิทยุสื่อสาร  ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง
อินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืนๆ  เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี  ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น  
-ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว1657 ลงวนัที่ 16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้บริการ (กองการศึกษา)  
 
  

  

(4) ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง จ านวน 5,000 บาท 

   

      เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการค่าเช่าพ้ืนที่เว็บไซต์  ต่ออายุเว็บไซต์  และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่       
      เกี่ยวข้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่  

- ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย 
      ค่าใช้จ่ายในการบริการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2562  หมวด 9 ข้อ  18  
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3 งบลงทุน รวม 43,300 บำท 
3.1 ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 43,300 บำท 

3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน       

(1) เก้าอ้ี จ านวน 7,200 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน (เก้าอ้ี)  จ านวน   2  ตัว ๆ ละ 3,600 บาท  
คุณลักษณะเฉพำะ ดังนี้  
- เบาะฟองน้ า หุ้มหนังเทียม  
ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว0746 ลงวนัที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2562  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2061 ลงวนัที่ 29  มีนาคม 2562 
หมายเหตุ   : ราคาท้องตลาด  
   

  

(2) โต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 1,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  ตัว  
คุณลักษณะ ดังนี้  
1. โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดยาวx กว้าง x สูง   ไม่น้อยกว่า 
 80 x60x75 เซนติเมตร  
2. พ้ืนโต๊ะด้านบนเป็นไม้ Particle Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม 
. ปิดผิวด้วยเมลามีน ทนการขีดข่วน ป้องกันรอยซึมของน้ าและความชื้น และการวางภาชนะ
รอ้น สีลายไม้  
3. มีที่วาง  CPU ด้านล่างเป็นไม้ชนิดเดียวกันมีความหนา มั่นคงแข็งแรง  
4. รางลิ้นชักวางคีย์บอร์ดโลหะเคลือบสี ลูกล้อไนล่อน ของ  Hafele หรือเทียบเท่าเจาะช่องร้อย
สายไฟ ขวาด้วนบน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร   จ านวน 1 ช่อง  
ฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลงวันที่  9 มิถุนายน 2559  
หมายเหตุ ราคาตามท้องตลาด  
  

  

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 17,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
 จ านวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะดังนี้  
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.1 GHz หรือดีกว่า  จ านวน  1  หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory  
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
 
 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

  



99 

 

 Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์   มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย 
หมำยเหตุ :  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  ฉบับเดือนพฤษภาคม  2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
  
 

(2) เครื่องพิมพ์ จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์  Multifunctionแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์   (Ink Tank Printer)จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ   ราคา  7,500  บาท   
คุณลักษณะพื้นฐำน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm)                                        
หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพ
ต่อนาท ี(ipm)                                                                                                        
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600หรือ 600 x 1,200 dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
- สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้   
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์            
ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
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(3) เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ  จ านวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐำน  
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
เป็นไปตามฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท .0808.2/ว134  ลว. 9 มิ.ย. 2559  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวนัที่ 1  กุมภาพันธ์ 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที ่ 29 มีนาคม 2562 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่         ล าดับที่ 
หมายเหตุ :   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 
  
  

  

4 งบเงินอุดหนุน รวม 1,890,000 บำท 

4.1 เงินอุดหนุน รวม 1,890,000 บำท 

4.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

(1) อุดหนุนโรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1,890,000 บาท 

      

  อุดหนุนกิจกรรมอาหารกลางวันแก่โรงเรียน เพ่ือจ่ายตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ 5  แห่ง ตามจ านวนรายหัวเด็ก 
 จ านวน (450 คน x 21 บาท x 200 วัน)  1,890,000  บาท  
เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2563 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท0816..2/ว 3924 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม   (กองการศึกษา) 
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แผนงำนสำธำรณสุข 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับสำธำรณสุข รวม 400,000 บำท 
1 งบด ำเนินงำน รวม 400,000 บำท 

1.1 ค่ำใช้สอย รวม 240,000 บำท 
1.1.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

(1) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 10,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 เช่น   ค่าส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์  และ  ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี    
- ตามหนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.5/ว1042  ลงวันที่ 10 
เมษายน 2561 
- ตามหนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท. 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 
 กรกฎาคม 2561 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 0810.5/ว. 1175 ลงวันที่ 25 
 เมษายน 2561 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0810.5/ว4052 ลงวันที่  14  
 ธันวาคม  2561 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว. 827 ลง
วันที่1 มีนาคม 2562 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว.1049 ลงวันที ่ 
15  มีนาคม 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว.1795 ลงวันที ่
 7  พฤษภาคม 2562   
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด มท 0819.3/235 ลงวันที่  24 
 มกราคม 2563  
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุดมท 0819.3/807 ลงวันที่ 12 
  มีนาคม  2563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท0819.3/1393 ลงวันที ่
  12  พฤษภาคม  2563  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 80 ล าดบัที ่ 4  (ส านักปลัด)  
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1.1.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ     

(1) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัด
สะอาด” เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวิทยากร ค่าจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และรายจ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
- พระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) 
  พ.ศ. 2560 
- หนังสือกรมส่งเสริมฯ ด่วนทีส่ดุ ที่ มท. 0810.5/ว.627  ลงวันที่  7 มีนาคม 2561 
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0810.5/ว485 ลงวันที่ 5 
 กุมภาพันธ์ 2562  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22  
กุมภาพันธ์ 2562  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว1031 ลงวันที่ 14 
 มีนาคม 2561  
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 
 มีนาคม  2562 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1187  ลงวันที่ 16 
  เมษายน  2563 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0820.3/ว1499 ลงวันที ่ 12 มีนาคม 2563  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 80 ล าดับที่    
  

  

(2) โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก  เช่น  ค่าจัดท าป้ายรณรงค์  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ค่าวิทยากรค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม และรายจ่ายอ่ืน ๆ ฯลฯ  เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว2120 ลงวันที่ 9  
เมษายน 2563  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 1375 
 ลงวันที่  8  พฤษภาคม  2563 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1433  
ลงวันที่  14 พฤษภาคม 2563  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 2787  ลงวันที่ 15 
 พฤษภาคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 80 ล าดบัที ่ 5  
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(3) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า เช่น  ค่าจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
 ตามหนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมฯ ด่วนที่สุด ที ่มท.0810.5/ว1042  
 ลงวันที่ 10เมษายน 2561 
- ตามหนังสือสั่งการ กรมส่งเสริมฯด่วนที่สุด ที ่มท.0810.5/ว2072 ลงวันที่ 
 5 กรกฎาคม 2561 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 0810.5/ว. 1175 
 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที ่มท  0810.5/ว4052 ลงวันที่ 14 
 ธันวาคม 2561 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว. 827 
 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 
-ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว.1049  
 ลงวันที่ 15  มีนาคม 2562 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว.1795 
 ลงวันที่ 7  พฤษภาคม 2562   
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/235  
ลงวันที่  24 มกราคม 2563  
-  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/807  
ลงวันที่ 12  มีนาคม  2563  
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/1393 
 ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2563    
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) หน้า 80 ล าดับที่  4 (ส านักปลัด)    

  

(4) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID - 19)  และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกัน
ตนเอง 

จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในด าเนินการ และจัดกิจกรรมรณรงณรงค์การป้องกันระงับ
โรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด - 19)  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว. 2120  
ลงวันที่ 9 เมษายน 2563  
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0819.3/ว 1375 
 ลงวันที่  8 พฤษภาคม 2563 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1433  
ลงวันที่  14 พฤษภาคม 2563  
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว2787 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
 2563 
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1.2 ค่ำวัสดุ รวม 160,000 บำท 

(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 40,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เพ่ือใช้ในการพ่นหมอกควัน 
ตามโครงการป้องกันโรคไขเลือดออกขององค์การบริหารส่วนต าบลรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง 
 หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1)  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ ามันเชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล
น้ ามันก๊าด น้ ามันเบนซิน น้ ามันเตา น้ ามันจารบีน้ ามันเครื่อง ถ่านก๊าซ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

  

(2) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 120,000 บาท 

      

  -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือใช้ในการด าเนิน
ตามโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ้า  และระงับโรคการติดต่อต่าง ๆ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดย
สภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือ
เปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  ดังนี้  
(1) ก . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นไมค่งสภาพเดิม ดังนี้ วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า
แอลกอฮอล์ออกซิเจน น้ ายาต่าง ๆ เลือด สายยาง ลูกยางหลอดแก้ว  เวชภัณฑ์ ฟิล์มเอกซเรย์ 
เคมีภัณฑ์ (รวมก ามะถัน กรด ดา่ง ) ลวดเชื่อมเงิน  ถุงมือกระดาษกรอง จุกต่าง ๆ สัตว์เลี้ยง 
เพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์  หรือการแพทย์ ส าล ีและผ้าพันแผล หลอดเอกซเรย์  ชุดเครื่องมือ
ผ่าตัด ชุดตรวจสารเสพติด   ฯลฯ     - เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28   
พฤษภาคม 2564  เร่ือง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอื่น รวม 344,000 บำท 

 
1 งบด ำเนินงำน รวม 144,000 บำท 

1.1 ค่ำตอบแทน รวม 144,000 บำท 

1.1.1 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 144,000 บาท 

      

  เพ่ือสนับสนุนจ่ายเป็นค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน  2 คน ๆ 
ละ 6,000 บาท  จ านวน 12 เดือน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
-หนังสือส านักงานจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที ่นม 0023.3/2764 ลงวันที่ 30  
เมษายน 2564  
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท.0819.2/ว.2318 ลงวันที่  21 
 เมษายน 2564  
  

  

2 งบเงินอุดหนุน รวม 200,000 บำท 
2.1 เงินอุดหนุน รวม 200,000 บำท 

2.1.1 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน       

(1) 
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา  
 สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 บ้านแจ้งเจริญ 

จ านวน 6,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่4 บ้านแจ้งเจริญ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที ่ 4  บ้านแจ้งเจริญ  เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ 13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  หลักเกณฑ์
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 ลงวันที่  29  กันยายน  2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว2989 ลงวันที่  
31 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว2308  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
  
 
 
 
 
  

  



106 

 

(2) 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ของหมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่1 บ้านหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี หมู่
ที ่1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดท าโครงการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ   
 - เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลง
วันที่ 2  พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลง
วันที่ 29 กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 25660  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 ลง
วันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
 (ส านักปลัด)  

  

(3) 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่  9 บ้านดอนเค็ง 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่9 บ้านดอนเค็ง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่9  
บ้านดอนเค็ง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท า
โครงการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินโครงการฯลฯ   
 - เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ที ่ มท  0808.2/13727 ลงวันที่  2 
   พฤศจิกายน  2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 ลงวันที่ 
 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
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(4) 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 2  บ้านหญ้าคา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
หมู่ที ่ 2  บ้านหญ้าคา เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ 
ในการจัดท าโครงการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ   
 - เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   

  

(5) 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่7 บ้านอีโค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่7 บ้านอีโค 
 เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าโครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการและรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการฯลฯ   
 - เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   
  

  



108 

 

(6) 
โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่8 บ้านโนนมะเฟือง  เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
ใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่8 บ้านโนนมะเฟือง  เช่น  ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดเตรียมสถานที ่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ   
 - เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
  

  

(7) 
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระเจ้า 
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมฯ หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

จ านวน 6,000 บาท 

   

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่7 บ้านอีโค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย พระเจ้า 
วรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดามาตุ  เช่น   ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม
สถานที ่ ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหาร 
ว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ  และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(8) 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ หมู่ที ่ 3 

จ านวน 6,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่3 บ้านบุเสมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมู่ที่ 3 บ้านบุเสมา  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์
ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่าย
อ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
    

  

(9) 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี  หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่5 บ้านเสมาทอง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมู่ที่  5  บ้านเสมาทอง   เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(10) 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผ า 

จ านวน 6,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่ 10  บ้านหนองไข่ผ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี หมู่ที ่10 บ้านหนองไข่ผ า  เช่นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
  

  

(11) 
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 บ้านหญ้าคา 

จ านวน 6,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่2 บ้านหญ้าคา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี  หมู่ที่  2  บ้านหญ้าคา  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และ
รายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(12) 
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที่ 9 

จ านวน 7,000 บาท 

      

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที ่9 บ้านดอนเค็ง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการปรับปรุง
ภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่9 
  บ้านดอนเค็ง   เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
จัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
   

  

(13) 
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 

จ านวน 7,000 บาท 

      

อุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 6  บ้านตลุกยาง   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หมู่ที ่ 6 บ้านตลุกยางเช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่
จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(14) 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผ า 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  ส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 10 บ้านหนองไข่ผ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่10 บ้านหนองไข่ผ า เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับเข้าร่วม
โครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
  

  

(15) 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รันตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่  5 บ้านเสมาทอง 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  ส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 5  บ้านเสมาทอง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที ่5 บ้านเสมาทอง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  ค่าวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วม
โครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(16) 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หมู่ที ่ 8 

จ านวน 6,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  ส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 8 บ้านโนนมะเฟือง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน 
ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   หมู่ที ่ 8   บ้านโนนมะเฟือง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่  
ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้า
ร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
    

  

(17) 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  be number one 
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ) หมู่ที่  3 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่ 3 บ้านบุเสมา  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  Be Number One (ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  หมู่ที ่3 บ้านบุเสมา 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการและรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
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(18) 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To be number one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่่บ้าน)  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 

จ านวน 6,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่9 บ้านดอนเค็ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number one (ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีหมู่ที ่9 บ้านดอนเค็ง  เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าโครงการค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
 - เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที ่ 29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

  

(19) 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be number  one  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลหระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี 

จ านวน 6,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่5  บ้านเสมาทอง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีหมู่ที ่5 บ้านเสมาทอง เช่น ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนงัสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(20) 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One  
(ศูนย์เอในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี ด้านสาธารณสุขอ่ืน ๆ หมู่ที่ 7 บ้านอีโค 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่7 บ้านอีโค  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติดTo Be Number One(ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที ่7 บ้านอีโค เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมสถานที่  ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

  

(21) 
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one 
 (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่  1 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่1  บ้านหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To  Be Number One (ศูนย์เพ่ือในใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)   ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี  หมู่ที ่1 บ้านหนอง
แจ้งใหญ ่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท า
โครงการค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  

  



116 

 

(22) 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 

จ านวน 6,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช  
ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่6 บ้านตลุกยาง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครง 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่6 บ้านตลุกยาง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วม
โครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที ่2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
  

  

(23) 
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระ
เพทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

จ านวน 6,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่1 บ้าหนองแจ้งใหญ่  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  ของสมเด็จพระเพทรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่1 บ้านหนองแจ้งใหญ่เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วม
โครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
 1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(24) 
โครงการสิบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่  4 
 บ้านแจ้งเจริญ 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่ 4 บ้านแจ้งเจริญ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า  ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที ่4 บ้านแจ้งเจริญเช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการฯลฯ 
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
  

  

(25) 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม 
 หมู่ที่ 10 บ้านหนองไข่ผ า 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่10 บ้านหนองไข่ผ า  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที1่0 บ้านหนองไข่ผ าเช่น ค่าใช้จ่าย
ในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ 
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที ่30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(26) 
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 6 บ้านตลุกยาง 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่6 บ้านตลุกยาง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที ่6 บ้านตลุกยาง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากรค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที ่31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559   
  

  

(27) 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที ่ 2  บ้านหญ้าคา  

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่2 บ้านหญ้าคา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที ่2 บ้านหญ้าคา  เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
จัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727  ลงวันที่  2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(28) 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที ่ 8 บ้านโนนมะเฟือง 

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่8 บ้านโนนมะเฟือง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที ่2 บ้านหญ้าคาเช่น ค่าใช้จ่ายใน
การจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและ
เครือ่งดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการและรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้    
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559    
  

  

(29) 
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 3 
บ้านบุเสมา  

จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ที ่3 บ้านบุเสมา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตาม
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  หมู่ที ่3  บ้านบุเสมา 
เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงการ 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับเข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินโครงการ ฯลฯ  
-  เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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(30) โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4  บ้านแจ้งเจริญ  จ านวน 7,000 บาท 

      

เพ่ืออุดหนุนให้กับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราช 
ด าริด้านสาธารณสุข  หมู่ที ่4  บ้านแจ้งเจริญ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการ 
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  หมู่ที ่4 บ้านแจ้งเจริญ  เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียม
สถานที ่ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดท าโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ
เข้าร่วมโครงการ และรายจ่ายอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินโครงการ ฯลฯ  
- เป็นตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมสงเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/13727 ลงวันที่ 2 
 พฤศจิกายน 2561  
2) ประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561   
ลงวันที่  29  กันยายน 2560  
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 2989  ลงวันที่ 31 
 พฤษภาคม 2560  
4) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2308 
 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560  
5) ระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
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แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 

 
งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ รวม 1,381,160 บำท 

1 งบบุคลำกร รวม 725,160 บำท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 725,160 บำท 

1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 683,160 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน/เงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น  จ านวน  2 อัตรา  
จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน 683,160 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
    -ผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ  1 อัตรา   เป็นเงิน  389,400 บาท  
   - นักพัฒนาชุมชน                1 อัตรา   เป็นเงิน  293,760 บาท  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2)หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต.ที ่มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
   

  

1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งผู้อ านวยการกองสวัสดิการฯ  1  อัตรา ในอัตรา เดือนละ  
3,500 บาท จ านวน 12 เดือน เป็นเงิน  42,000 บาท   
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎี ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว. 138 ลงนที่ 30 ธันวาคม 2558  
  

  

2 งบด ำเนินงำน รวม 647,600 บำท 
2.1 ค่ำตอบแทน รวม 50,000 บำท 
(1) ค่าเช่าบ้าน จ านวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว. 138 ลงน
ที ่30 ธันวาคม 2558   
  

  

(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินบ ารุงการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนต าบลและผู้มีสิทธิ์ 
ตามกฎหมายที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้  
 1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  
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2.2 ค่ำใช้สอย รวม 541,600 บำท 

2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่า  ถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล 
ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน)  ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับ
การจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง โทรทัศน์ โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์
ต่างๆ) ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา ค่าจ้าง
เหมาบริการ  หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ทีเ่ข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่า
ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 ฉบับที6่ พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ลักษณะค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค  (กองสวัสดิการ)  
  

  

2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      

(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาจักร 
 เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน   
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
เพ่ือประชุม ฝึกอบรมสัมมนา ดูงาน หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) อ านาจระเบียบ มท ว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252 
 ลงวันที่.22  ม.ค.2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
(ฉบับที2่) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2559  (กองสวัสดิการ)  
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(2) 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัวต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี
และบคุคลในครอบครัวต าบลหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณ
วิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และ
รายจ่ายอื่น ๆที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม                                                                                                       
ถึงฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 หน้า  73  ล าดับที่    

  

(3) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและการท าหีบห่อบรรจุภัณฑ์ จ านวน 350,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีและการท าหีบ
ห่อบรรจุภัณฑ์ เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และรายจ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดท าโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557  
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  73 .ล าดับที่  5   
  

  

(4) 
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคมและครอบครัวต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

จ านวน 21,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวต าบลหนองแจ้งใหญ่เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหารกลางวันค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม และรายจ่ายอ่ืน ๆที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ  
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 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561   
2)หนังสือกระทรวงมหาไทยที่ มท 0808..2/ว0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ ์
 2562  
3) หนังสือกระทรวงมหาไทย ที ่มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 
 เมษายน  2562  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐานเปน็ไปตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า   73 ดับที่  6 (กองสวัสดิการ) 
  

(5) โครงการอบรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรต าบลหนองแจ้งใหญ่ จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการอบรมการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรต าบล 
หนองแจ้งใหญ่   เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และรายจ่ายอื่น ๆที ่
จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ถึง    ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  พ.ศ. 2557  
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 73 ล าดับที่ 4 (กองสวัสดิการ) 
  

  

(6) โครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์ต าบลหนองแจ้งใหญ่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมการป้องกันโรคเอดส์ต าบลหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร กลางวัน  ค่าเครื่องดื่มและอาหาร
ว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมและรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ  
 - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม  ถึงฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   พ.ศ. 2557  
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 79 ล าดับที่  2  
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2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 10,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติกรณีเป็นการ 
จ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มถึง ฉบับที่ 6 
 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16  
 กรกฎาคม  2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สงิหาคม 2556  
เร่ือง แนวทางปฏบิัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ – รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134  ลงวันที่ 9 
 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีในลักษณะ
ค่าใช้สอยและคา่สาธารณปูโภค  (กองสวัสดิการ) 

  

2.3 ค่ำวัสดุ รวม 55,000 บำท 
(1) วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
-โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือน าไปใช้
งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็กเครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก ทีเ่ย็บกระดาษขนาดเล็ก ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า ตรายาง ขาตั้ง (กระดานด า) ที่ถูพ้ืน
ตะแกรงวางเอกสาร เครื่องตัดโฟม  เครื่องตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ  กุญแจภาพเขียน แผน
ที ่พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิดประกาศ แผ่นป้ายชื่อส านักงาน 
หรือหน่วยงาน แผนป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ มู่ลี่ ม่านปรับแสง(ต่อผืน)  
พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน พระพุทธรูปจ าลอง กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็กฯลฯ  
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(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา  ยางลบ น้ ายาลบ
ค าผิด  เทปกาว ลวดเย็บกระดาษ  กาว  ชอร์ค  สมุด ซองเอกสาร ตลับผงหมึกน้ าหมึกปริ้นท์ เทป
พีวีซีแบบใส น้ ายาลบกระดาษไข  ไม้บรรทัด   คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน กระดาษไข 
แฟ้ม สมุดบัญชี  สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้าง
พิมพ์ ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองสวัสดิการ)     

(2) วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือน าไป 
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูลฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้   อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  (Diskettr  Floppy  Disk  
 Removable  Disk  Compact Disk Digital VideoDisk Flash Drive)  เทปบันทึกข้อมูล 
(Reelmagnetic  Tape  Caddette  Tape  Cartridge  Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่องสาย
เคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางดังนี้ แผงแป้นอักขระ หรือ
แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น แรม คัตชิทฟิดเดอร์  เมาส์  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  เครื่อง
กระจายสัญญาณแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ  เช่น 
 แบบดิสเกตต ์แบบฮาร์ดดิสต์ แบบซีดีรอม แบบออพติดอล เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
 1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28 
  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (กองสวัสดิการ)   
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2.4 ค่ำสำธำรณูปโภค รวม 1,000 บำท 

(1) ค่าบริการไปรษณีย์ จ านวน 1,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
- ตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 1657ลงวันที ่16  
กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กองสวัสดิการ)   
  

  

3 งบลงทุน รวม 8,400 บำท 
3.1 ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 8,400 บำท 

3.1.1 ครุภัณฑ์ส านักงาน       

(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 5,900 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  แบบ  2  บาน  จ านวน 1 ตู้ ๆ 
ละ 5,900  บาท  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้  
- มีมือจับชนิดบิด  
- มีแผ่นปรับระดับ 3 ชั้น  
- คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
  
  

  

3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

(1) เครื่องส ารองไฟ จ านวน 2,500 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐำน  
-มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า  800 VA (480 Watts)  
-สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
เป็นไปตามฐานอ านาจหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว1134 ลว. 9 มิ.ย. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2ว0746 ลงวนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
-  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 061 ลงวันที่ 29 
 มีนาคม 2562ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่        ล าดับที่ 
หมายเหตุ :   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
                ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563ประกาศ ณ วันที่ 12   พฤษภาคม 2563 
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แผนงำนเคหะและชุมชน 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวม 3,063,648 บำท 

1 งบบุคลำกร รวม 1,307,760 บำท 
1.1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) รวม 1,307,760 บำท 

1.1.1 เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวน 676,200 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน  และเงินปรับปรุงเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าปี  จ านวน 2  อัตรา 
 จ านวน 12 เดือน  เป็นเงิน  676,200 บาท 
โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น ดังนี้     
      -  ผู้อ านวยการกกองช่าง    1  อัตรา   เป็นเงิน  389,400 บาท 
      -  นายช่างโยธา               1  อัตรา  เป็นเงิน  286,800 บาท  
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 
  

  

1.1.2 เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน 42,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง   ในอัตราเดือนละ   3,500 บาท  
 จ านวน  12  เดือน   เป็นเงิน  42,000   บาท  
 - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว. 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558  
  
 

  

1.1.3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จ านวน 532,200 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน  4  อัตรา  
 เป็นเงิน  532,200  บาท 
     1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน  3  อัตรา 
          - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา   เป็นเงิน   153,960 บาท 
          - พนักงานขับรถยนต์        1 อัตรา   เป็นเงิน   126,720 บาท 
          - ผู้ช่วยนายช่างโยธา         1 อัตรา   เป็นเงิน   143,520 บาท 
   2)  พนักงานจ้างทั่วไป(คนงาน)  1  อัตรา   เป็นเงิน   108,000 บาท 
 -  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
 1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว. 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 (กองช่าง)   
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1.1.4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง จ านวน 57,360 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวส าหรับพนักงานตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
 จ านวน  4  อัตรา  เป็นเงินทั้งสิ้น  57,360  บาท 
   1)  พนักงานจ้างตามภารกิจ    จ านวน 3  อัตรา  เป็นเงิน 45,360 บาท 
       - ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ  1 อัตรา   เป็นเงิน    5,460 บาท 
       - พนักงานขับรถยนต์        1 อัตรา   เป็นเงิน  24,000 บาท 
       - ผู้ชว่ยนายช่างโยธา         1 อัตรา   เป็นเงิน  15,900 บาท 
   2)  พนักงานจ้างทั่วไป   คนงาน  1 อัตรา        เป็นเงิน  12,000 บาท  
  - เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) หนังสือส านักงาน ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ที ่มท 0809.2/ว.138 ลงวันที่ 30  ธันวาคม 2558 
 
  

  

2 งบด ำเนินงำน รวม 1,485,000 บำท 
2.1 ค่ำตอบแทน รวม 130,000 บำท 

2.1.1 
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จ านวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ช่วยปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 
เช่น เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้าง  เงินรางวัล  เงินท าขวัญฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  ค่าตอบแทนอาสา 
ปศุสัตว์  ผู้พ่นหมอกควัน  ฯลฯ   
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมี
ลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
 ให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 
 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่นอ่ืนและจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 พ.ศ. 2550 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  
4) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
5) หนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที ่มท 0809.3/ว 27 ลงวันที่ 29 
 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเหลักเกณฑ์เง่ือนไข และวิธีการก าหนด
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี (กองช่าง)   
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2.1.2 ค่าเช่าบ้าน จ านวน 60,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนต าบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
-เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 3035 ลงวันที่ 30 
  กันยายน 2563   

  

2.1.3 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร       

    
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจ า จ านวน 20,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมหรือเงินบ ารุงการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนต าบลผู้บริหาร 
และผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่ควรจะได้รับ 
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ ดังนี้  
1 ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563    
 

  

2.2 ค่ำใช้สอย รวม 850,000 บำท 
2.2.1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ       

    
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 150,000 บาท 

      

  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่า ถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ   
ค่าซักฟอก ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น ค่าเช่าบ้าน) ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุ กระจายเสียง 
โทรทัศน์  โรงมหรสพ   หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ )  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกันค่าใช้จ่ายใน 
การด าเนินคดีตามค าพิพากษาค่าจ้างเหมาบริการ   ค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ฯ   
หรือค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ 
ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม 
ถึง ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552  
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎาคม 2556  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน
ลักษณะค่าใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมา ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธนัวาคม 2559 
 เร่ือง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงการคลัง ดว่นที่สุด กค 0402.5/ว 156  ลงวันที่ 19 กันยายน 2560 
  เร่ือง  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ   (กองช่าง)   
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2.2.2 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      
(1) ค่าเดินทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชการอาณาจักร 
 เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทาง
ด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการเดินทางไป
ราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง  หรือบุคคล  คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพ่ือประชุม 
ฝึกอบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้  
1) อ านาจระเบียบ มท ว่าด้วยการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ที ่มท 0808.2/252  
 ลงวันที่ .22  มกราคม .2553 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2555 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  (ฉบับที2่) พ.ศ. 2559  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
  (ฉบับที3่) พ.ศ. 2559 (กองช่าง)  

  

2.2.3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม จ านวน 600,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค   เพ่ือให้สามารถ 
ใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็นการจ้างเหมาท้ังค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
ส่วนกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้
ปฏิบัติ ดังนี้  
 (1) ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 (2) ค่าสิ่งของที่ซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มถึง ฉบับที่  6 
   พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542  
3) หนังสือกรมส่งเสรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 
 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจา่ยประจ าปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สงิหาคม 2556 
 เร่ือง  แนวทางปฏบิัติเก่ียวกับรูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ –รายจา่ยงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 
 มิถุนายน 2558 เร่ือง การปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
6) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 
 เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจา่ยประจ าปีใน
ลักษณะค่าใชส้อยและคา่สาธารณูปโภค  (กองชา่ง) 
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2.3 ค่ำวัสดุ รวม 505,000 บำท 
(1) วัสดุส านักงาน จ านวน 25,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุส านักงาน  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน 
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือน าไปใช้
งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี้ หนังสือ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก เครื่องเจาะกระดาษขนาดเล็ก  ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก  ไม้
บรรทัดเหล็ก กรรไกร เก้าอ้ีพลาสติก แปรงลบกระดานด า  ตรายาง  ขาตั้ง (กระดานด า)  ที่ถูพ้ืน
ตะแกรงวางเอกสาร  เครื่องตัดโฟม เครื่องตัดกระดาษ  เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ ภาพเขียน  แผนที่ 
พระบรมฉายาลักษณ์  แผงปิดประกาศ  แผ่นป้ายชื่อส านักงาน  หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ  มู่ลี่  ม่านปรับแสง (ต่อผืน)พรม (ต่อผืน) นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธรูปจ าลอง 
กระเป๋า ตาชั่งขนาดเล็ก ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม  ดังนี้  กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ยางลบ น้ ายาลบค าผิด เทป
กาว ลวดเย็บกระดาษ  กาว ชอร์ค  สมุด ของเอกสาร ตลับผงหมึก น้ าหมึกปริ้นท์เทป พีวีซีแบบใส 
น้ ายาลบกระดาษไข  ไม้บรรทัด คลิป เป็ก เข็มหมุด กระดาษคาร์บอน  กระดาษไข แฟ้ม สมุดบัญชี 
 สมุดประวัติข้าราชการ แบบพิมพ์ ผ้าส าลี ธงชาติ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์ ของใช้ใน
การบรรจุหีบห่อ น้ ามันไข ขี้ผึ้ง น้ าดื่มส าหรับบริการประชาชนในส านักงาน ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  

  

(2) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 150,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง  รายจ่ายดังนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  ดังนี้  
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(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือน าไป 
ใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่
คุ้มค่า ดังนี้ ไมโครโฟน ขาตั้งไมโครโฟน หัวแร้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องวัดแรงดัน 
ไฟฟ้า มาตรส าหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟ ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  
ฟิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า หลอดไฟ เข็มรัดสายไฟฟ้า  ปลั๊กไฟ  สวิทซ์ไฟฟ้า 
หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์ และชิ้นส่วนวิทยุ ลูกถ้วยสายอากาศ รีซิสเตอร์ มูฟวิ่งคอยส์เดนเซอร์ ขา
หลอดฟลูออเรสเซนซ์  เบรคเกอร์ สายอากาศหรือเสาอากาศส าหรับวิทยุ เครื่องโทรทัศน์ จานรับ
สัญญาณดาวเทียม ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลางดังนี้ ดอกล าโพง แผงวงจร ผังแสดง
วงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ -รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

(3) วัสดุก่อสร้าง จ านวน 200,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป หรือเปลี่ยน 
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมือน าไปใช้
งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
 ดังนี้  ไม้ต่าง ๆ ค้อน คีมชะแลง จอบ  สิ่ว เสียม เลื่อย ขวาน กบใสไม ้เทปวัดระยะ เครื่องวัดขนาด
เล็ก เช่น ตลับเมตร ลูกดิ่ง สว่าน โถส้วม อ่างล้างมือ ราวพาดผ้า ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไป
ในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ตะปู 
เหล็กเส้น แปรงทาสี ปูนขาว ฯลฯ 
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(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่ สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ ท่อน้ า และอุปกรณ์ประปา  
ท่อน้ าบาดาล ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095 ลงวันที่  28 
  พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
  

(4) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 30,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึง รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมือน าไปใช้
งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
ดังนี้   ไขควง  ประแจ  แม่แรง   กุญแจปากตาย  กุญแจเลื่อน  คีมล๊อค  ล๊อคเกียร์   ล๊อคครัช 
กระจกโค้งมน  ล๊อคพวงมาลัย สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจราจร ฯลฯ  
(2) ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพ
ไปในระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้  ยางรถยนต์ น้ ามันเบรค น๊อตสกรู สายไมค ์เพลา ฟิล์ม
กรองแสง ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก่  สิงของที่เป็นอุปกรณ์ประกอบ  หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้คืน
สภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง ดังนี้ เบาะรถยนต์  เครื่องยนต์
(อะไหล่)  ชุดเกียร์รถยนต์  เบรก  ครัช  พวงมาลัย  สายพานใบพัด หม้อน้ า แบตเตอร์รี่ จานจ่าย ล้อ 
ถังน้ ามัน  ไฟเบรค  อานจักรยาน  ตลับลูกปืน  กระจกมองข้างรถยนต์ กันชนรถยนต์ เข็มขัด
นิรภัย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095 ลงวันที่ 28  พฤษภาคม 
 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
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(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จ านวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ 
ที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลืองหมดไป  
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี้  
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง เป็นต้น  
โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ดังนี้  
(1)ก . ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง 
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ แก๊สหุงต้มน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามดีเซล น้ ามนัก๊าด น้ ามันเบนซิน 
 น้ ามัน เตา น้ ามันจารบี น้ ามนัเครื่อง  ถ่าน ก๊าซ  ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ ดงันี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว.1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
 รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   

  

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 50,000 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะ 
โดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานสิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยน
สภาพไปในระยะเวลาอันสั้นรวมถึง  รายจ่ายดังนี้ 
1. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ  
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
3. รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษ ีค่าประกัน ค่าติดตั้ง  เป็นต้น  
-โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์   ดังนี้  
(1) ก. ประเภทวัสดุคงทน  
-ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยนืนาน หรือเมือน าไปใช้งานแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานไดด้ังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า   ดังนี ้ 
 แผ่นหรือจานบนัทึกข้อมูล  ฯลฯ 
(2) ข. ประเภทวัสดุสิน้เปลือง 
- ได้แก ่สิ่งของที่โดยสภาพมลีักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพหรือเปลี่ยนสภาพไปใน
ระยะเวลาอันสั้นไม่คงสภาพเดิม ดังนี้ อุปกรณ์บนัทึกข้อมูล (Diskettr Floppy Disk Removable Disk 
Compact Disk Digital Video Disk Flash Drive) เทปบนัทึกข้อมูล (Reelmagnetic Tape Caddette  
Tape Cartridge Tape) หัวพิมพ์หรือเทปพิมพ์ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ส าหรับคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล ฯลฯ 
(3) ค. ประเภทอุปกรณ์ประกอบอะไหล่  
- ได้แก ่สิงของที่เป็นอุปกรณป์ระกอบ หรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สนิให้คืนสภาพ 
ดังเดิมที่มีลักษณะเปน็การซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง  ดงันี้ แผงแปน้อักขระ หรือแป้นพิมพ์ 
เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เช่น แรมคัตชิทฟิดเดอร์  เมาส์  พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  เครื่องกระจายสัญญาณ
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ เครื่องอ่านและบนัทึกข้อมูลแบบตา่งๆ เชน่  แบบดิสเกตต์ แบบฮาร์ดดิสต ์
 แบบซีดีรอม แบบออพติดอล เป็นตน้ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ ดงันี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว 1095 ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
 รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
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3 งบลงทุน รวม 270,888 บำท 
3.1 ค่ำครุภัณฑ ์ รวม 270,888 บำท 

3.1.1 ครภุัณฑ์ส านักงาน       
(1) ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จ านวน 7,800 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก  จ านวน   2  ตู้ ๆ 
 ละ   3,900 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐำน 
-ตู้เอกสารเหล็กบานเลื่อนกระจก จัดเก็บ 3 ชั้น (ตู้ 3 ฟุต) ผลิตจากแผ่นเหล็ก SPCC 
-ความหนาไม่ต่ ากว่า 0.6 มม. พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม แผ่นกระจกหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
-บานเลื่อนกระจก 2 ประต ูมือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก 
-แผ่นชั้นวางปรับระดับได้ 2 แผ่น 
-ส าหรับจัดเก็บแฟ้มเอกสาร สมุดหนังสือ และของใช้ต่างๆ 
-ขนาดสินค้า (กว้าง x ลึก x สูง) : 88 x 40.7 x 88 ซม. 
หมายเหตุ  :  ราคาจากการสืบราคาจากผู้ขาย ราคา 3,900 บาท   

  

3.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       
(1) กระจกโค้งจราจร จ านวน 114,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กระจกโค้งจราจรขนาด  24 นิ้ว  
จ านวน  19   ชุด  ราคาต่อหน่วย  6,000 บาท  เป็นเงินจ านวน  114,000  บาท  
รายละเอียดดังนี้ 
ตัวกรอบท าจากอะคลิลิค สีส้มสดทนทาน มีความยืดหยุ่นสูง ตัวกระจกโค้งเป็นแบบโพลี
คาร์บอเนต ให้มุมมองได้กว้าง และชัดเจนไม่แตกลายเมื่อตากแดดและฝนเป็นระยะเวลานาน 
เหมาะส าหรับติดตั้งตามมุมอับต่าง ๆ และ พ้ืนที่อันตราย เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ อุปกรณ์ครบชุด
พร้อมติดตั้ง  
หมายเหตุ  :   ราคาตามท้องตลาด   

  

3.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ       

(1) ไฟกระพริบโซล่าเซลล์ จ านวน 90,100 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิยุ  ไฟกระพริบโซล่าเซลล์(Solar cell ) ขนาด 300  มม.   
 จ านวน  17  ชุด ราคาต่อหน่วย  5,300 บาท 
เป็นเงินจ านวน  90,100 บาท     รายละเอียดดังนี้ 
- พลังงาน 10 วัตต์  15 วัตต์ 20 วัตต ์
- แบตเตอร์รี่ 12 โวลล์ 12 แอมป ์ส ารองไฟได้ 48 ชั่วโมง 
- หลอด Led 170  ดวง , 230 ดวง , 300 ดวง  
- สารมารถตั้งอัตราการกระพริบได้  
- ความสว่าง 10,000 mcd ต่อหลอด  
- อายุการใช้งาน ของหลอด 100,000 ชั่วโมง 
- ระยะการมองเห็น 1,000 เมตร แนวตรง 
- วัสดุตัวโคมท าจาก โพลีคาร์บอเนต   อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง 
 หมายเหตุ :  ราคาตามท้องตลาด   
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3.1.4 ครุภัณฑ์ส ารวจ       

(1) เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์ จ านวน 25,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครภุัณฑ์ส ารวจ  เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์  จ านวน 1  เครื่อง 
 โดยมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้  
มีหน้าจอแสดงผลด้านข้าง ตัวเลขจัดเจน ระยะทางท่ีชัดเจน แสดงค่าวัดมุมได้ วัดได้ไกลกว่าเดิม
มากถึง   1,600  เมตร สามารถวัดได้ทั้งมุมลาด และมุมเงย ในการวัดจากจุดจุดเดียว  มีความ
คงทนเที่ยงตรงกันน้ า  น้ าหนักเบา  เหมาะส าหรับพกพา  
หมายเหตุ :  ราคาตามท้องตลาด   
 
  

  

3.1.5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์       

(1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊่ค จ านวน 22,000 บาท 

      

   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
 * จ านวน  1  เครื่อง  
คุณลักษณะพื้นฐำน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย  
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
 ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมี
เทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  
1 TB หรือ ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac)และ Bluetooth  
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
 ฉบับเดือน   พฤษภาคม 2563   ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563    (กองช่าง)  
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3.1.6 ครุภัณฑ์อ่ืน       

(1) เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้าพร้อมเสากันตก จ านวน 11,988 บาท 

      

  เพ่ือใช้เป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ (เข็มขัดปีนเสาไฟฟ้าพร้อมเสากันตก  จ านวน  1  ชุด  
- ใช้ส าหรับงานบนที่สูงในลักษณะอ้อมเสาเช่น งานปีนเสาไฟฟ้า งานโทรคมนาคม งานซ่อมแซม
เป็นต้น 
-แผ่นเข็มขัด ท าจากไนลอน มีความเหนียว แข็งแรง ทนทานและปลอดภัย 
-เชือกท าจากโพลิเอสเตอร์ มีความเหนียว แข็งแรง ไม่ขาดง่าย อายุการใช้งานยาวนาน  
หมายเหตุ :  ราคาตามท้องตลาด 

  

  

 
งำนไฟฟ้ำและประปำ รวม 400,000 บำท 

4 งบเงินอุดหนุน รวม 400,000 บำท 
4.1 เงินอุดหนุน รวม 400,000 บำท 

4.1.1 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ       
(1) เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 400,000 บาท 

      

  อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนใน
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์   โดยอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  400,000  บาท เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน และขยายเขตติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561  
5) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่่สุด ที ่มท0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 
7)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว6192 ลงวันที่  15 ตุลาคม 2562  (กองช่าง)  
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แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

 
งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน รวม 445,000 บำท 

1 งบด ำเนินงำน รวม 435,000 บำท 
1.1 ค่ำใช้สอย รวม 435,000 บำท 

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      

(1) โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 200,000 บาท 

      

  1)  โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)   จ านวน  
 200,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
ค่าวิทยากร  ค่าอาว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ และอุปกรณ ์ ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ 
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม และรายจ่ายอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการฯลฯ 
  - เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ถึง ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565)หนา้ 200 ล าดับ 4 
  
 

  

(2) โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 100,000 บาท 

    

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.)  เช่น   ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่    ค่าจัดท าป้ายโครงการ   ค่าวิทยากร    
ค่าอาว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ  และปกรณ ์ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่าย 
ในพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ถึง ฉบับที ่ 6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2557  
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้า  200  ล าดับที่  
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(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวน 15,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  ค่าจัดท าป้ายโครงการ 
 ค่าวิทยากร  ค่าอาว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุ และอุปกรณ ์ ค่ายานพาหนะ  ค่าของ
สมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิดการฝึกอบรม  และรายจ่ายอื่น ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับ 
การจัดท าโครงการ  ฯลฯ 
 -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ถึง  ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2)พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 160 ล าดับที่ 3 (ส านักปลัด)   
 
  

  

(4) โครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 120,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น  ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่  ค่าจัดท าป้ายโครงการ ค่าวิทยากรค่าอาว่าง  และ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์  ค่ายานพาหนะ ค่าของสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – 
 ปิดการฝึกอบรม และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ 
   -เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ถึง   ฉบับที่  6 พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557  
ฐานเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า 2 ล าดับที ่5  (ส านักปลัด) 
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2 งบเงินอุดหนุน รวม 10,000 บำท 

2.1 เงินอุดหนุน รวม 10,000 บำท 

2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

(1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่ จ านวน 10,000 บาท 

      

  1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่   จ านวน  10,000  บาท  เพ่ืออุดหนุนให้กับ 
ที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่ เพ่ือด าเนินการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประเภทเงินอุดหนุนหน่วยงานของรัฐ โดยอุดหนุนให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่ เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท0808.2/ว3616ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที ่มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
4)หนังสือกรรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0816.3/ว 1331 ลงวันที่ 1 
 พฤษภาคม 2563   
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 )หน้า 79 ล าดบัที ่2  
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แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 

 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร รวม 1,500 บำท 

1 งบด ำเนินงำน รวม 1,500 บำท 
1.1 ค่ำใช้สอย รวม 1,500 บำท 

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จ านวน 1,500 บาท 

      

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/งานรัฐพิธีทางศาสนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลและ
การจัดงานวันส าคัญต่างๆ เช่น งานพระราชพิธีและงานรัฐพิธีงานพิธีทางศาสนา งานพิธีเปิด
อาคารต่าง ๆโครงการ อบต  .เคลื่อนที่ บริการประชาชน ฯลฯ ตามนโยบายหรือค าสั่งของ
อ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมฯกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล หรือตามภารกิจอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง   ฉบับที่6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542   (กองการศึกษา) 
  

  

 
งำนกีฬำและนันทนำกำร รวม 235,000 บำท 

1 งบด ำเนินงำน รวม 235,000 บำท 
1.1 ค่ำใช้สอย รวม 235,000 บำท 

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ     

(1) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จ านวน 20,000 บาท 

      

 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  เช่น ค่าเช่าหรือ 
ค่าเตรียมสนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดนักกีฬา และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่จ าเป็นส าหรับการจัดท าโครงการ ฯลฯ    
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาฯ 
   พ.ศ. 2559 (นส. มท.ที ่มท 0808.2/ว 73 ลว. 16 ม.ค. 2560)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการแข่งขันกีฬาและ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  192 ดับที ่1 (กองการศึกษา)  
  

  

(2) โครงการจัดงานแข่งขันกีฬา จ านวน 150,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน 
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ ต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปี  เช่น  ค่าชุดกีฬา  ค่าวัสดุและอุปกรณ์
กีฬา  ค่าถ้วยรางวัล  เงินรางวัล  เงินบ ารุงทีมนักกีฬา  ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง 
ค่าใช้จ่ายในกาตกแต่งสถานที่ และสนามแข่งขัน   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม เงินสมนาคุณ/ตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  ค่าจัดท าเกียรติบัตร  ค่าจัดพิธี
เปิด - ปิดการแข่งขันกีฬา  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ฯลฯ  
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   หน้า  191 ล าดับที ่7   
   

(3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
เช่น ค่าเงินรางวัลกิจกรรมการประกวด  ค่าของรางวัลค่าอาหาร  และเครื่องดื่ม 
ส าหรับเด็กและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์พร้อมจัดเวที 
สถานที่จัดกิจกรรม ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและจ าเป็น ฯลฯ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559  
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)   หน้า  75  ล าดบัที ่ 2 (กองการศึกษา)   
  

  

(4) โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการกีฬาต าบลหนองแจ้งใหญ่ จ านวน 5,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการกีฬา 
ต าบลหนองแจ้งใหญ่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และรายจ่ายอื่นๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข 
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน 
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ 2559  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)   หน้า 190  ล าดับที ่ 6 
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(5) 
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ของประชาชนในท้องถิ่นต าบลหนองแจ้งใหญ่ 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคม 
แห่งการเรียนรู้ของประชาชนในท้องถิ่นต าบลหนองแจ้งใหญ่  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือจังหวัดนครราชสีมาที่ นม 0023.3/ ว 4362 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)  หน้า        ล าดบัที่ 
 (กองการศึกษา)  
 
 
 

  

 
งำนศำสนำวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 170,000 บำท 

1 งบด ำเนินงำน รวม 120,000 บำท 
1.1 ค่ำใช้สอย รวม 120,000 บำท 

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ     

(1) โครงการจัดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ จ านวน 100,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาด าเนินงานโครงการงานประเพณีบัวไหม - บัวใหญ่ 
ประจ าปี 2565  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่   
ค่าจ้างเหมานางร าพร้อมเครื่องแต่งกาย ค่าจัดซื้อน้ าดื่มส าหรับประชาชน ค่าจ้างเหมา 
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง และรายจ่ายอื่นที่จ าเป็นส าหรับจัดท า
โครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/5547 ลงวนัที่  28 กันยายน 2561 
-หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว1378 
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) หน้า       ล าดบัที ่         
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(2) โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาด าเนินงานโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 
 โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างจัดท าป้ายโครงการค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์ 
 เงินรางวัลการประกวดการแสดงศิลปะพ้ืนบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่างจ้างเหมา
ประกอบอาหารว่าง   อาหารกลางวัน ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงและรายจ่ายอ่ืนที่จ าเป็น
ส าหรับจัดท าโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า      ล าดับที ่    
 
 

  

(3) โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกาด าเนินงานโครงการพัฒนาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณี" แห่เทียนพรรษา" โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วยค่าจ้างเหมาตกแต่งรถขบวน 
แห่เทียนพรรษา  ค่าอาหารว่างและน้ าดื่ม ค่าเงนิรางวัลการประกวดการตกแต่งเทียน
พรรษาค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงใช้ในการประชาสัมพันธ์และร่วมในกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ในทุกวัดและรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับจัดท าโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขัน
กีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 
4) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/5547 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 
 (กองการศึกษา)   
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2 งบเงินอุดหนุน รวม 50,000 บำท 

2.1 เงินอุดหนุน รวม 50,000 บำท 
2.1.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ       

(1) อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัวใหญ่ จ านวน 50,000 บาท 

      

  1)  อุดหนุนที่ท าการปกครองท้องถิ่นอ าเภอบัวใหญ่ จ านวน  10,000 บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี   งานพิธีทางศาสนา  
หรือกิจกรรมทางศาสนาประจ าปี  ฯลฯ   
2) อุดหนุนที่ท าการปกครองท้องถิ่นอ าเภอบัวใหญ่ จ านวน  40,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฉลองชัยท้่าวสุรนารี 
ประเพณีบัวไหม - บัวใหญ่ ประจ าปี พ.ศ.  2565  
 - เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที ่มท 0808.2/ว 3616 
 ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559   
3) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว1378 ลง
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  189  ล าดับที ่  2 
 (กองการศึกษา) 
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แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

 
งำนก่อสร้ำง รวม 1,532,700 บำท 

1 งบลงทุน รวม 1,532,700 บำท 
1.1 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวม 1,532,700 บำท 

1.1.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       

(1) 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสมาทอง 
 (สายบ้านเสมาทอง- บ้านหนองแซง) 

จ านวน 314,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่5 บ้านเสมาทอง (สายบ้านเสมาทอง 
 - บ้านหนองแซง) ขนาดโครงการ กว้าง  4 เมตร  ยาว  160 เมตร หนา  0.15 เมตร   
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
 (ฉบับที6่) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ล าดับ 171 หนา้ 146    
 
  

  

(2) โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ค.ส.ล. หมู่ที่ 9 บ้านดอนเค็ง จ านวน 481,400 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ าล้น ค.ส.ล.  หมู่ที ่9 บ้านดอนเค็ง ขนาดโครงการ สันฝายกว้าง  
 4  เมตร  สูง  2 เมตร  ยาว  20  เมตร  หนา 0.15 เมตร  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที6่) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 55 หนา้ 107  
 
  

  

(3) 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมฝา ค.ส.ล. หมู่ที่ 6  
บ้านตลุกยาง 

จ านวน 122,300 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที ่6  บ้านตลุกยาง  
ขนาดโครงการ กว้าง 0.30  เมตร  ลึก 0.40 เมตร หนา  0.10  เมตร  ยาว 52 เมตร  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที6่) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ล าดับที่ 43 หนา้ 102          
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(4) 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่ 

จ านวน 282,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวย ูพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านหนองแจ้งใหญ่   ขนาดโครงการกว้าง   0.30  เมตร    ลึก  0.30  เมตร   
หนา 0.10  เมตร   ยาว  83  เมตร   
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที6่) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ล าดับที่ 99 หน้า 121      
  

  

(5) 
โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก  หมู่ที่ 4 
 บ้านแจ้งเจริญ 

จ านวน 273,600 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. หมู่ที ่4 บ้านแจ้งเจริญ   
ขนาดโครงการ   วางท่อระบายน้ า  ค.ส.ล.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40  เมตร  
จ านวน  113 ท่อน  พร้อมวางบ่อพักส าเร็จรูปพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จ านวน 12 บ่อ  
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที6่) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ล าดับ 129 หนา้  132               
  

  

(6) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จ านวน 59,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือ กค. (กวจ) 0405.2/ว110  
ลงวันที่  5 มีนาคม 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  ค านวณร้อยละ  4  ของโครงการก่อสร้าง 
 ( 1,473,700   x  4%  =  58,948 )  
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่กฎหมายจัดตั้ง  ดังนี้ 
1)  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง  (ฉบับที6่) พ.ศ. 2542  
2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2552  
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แผนงำนกำรเกษตร 

 
งำนส่งเสริมกำรเกษตร รวม 10,000 บำท 

1 งบด ำเนินงำน รวม 10,000 บำท 
1.1 ค่ำใช้สอย รวม 10,000 บำท 

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      

(1) โครงการฝึกอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการฝึกอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล  เช่น   ค่าจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  และรายจ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการด าเนินจัดท าโครงการ ฯลฯ 
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
 ที ่มท 0891.4/ว1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  62  ล าดับที่  1  
  
 
  

  

 
งำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ รวม 100,000 บำท 

1 งบด ำเนินงำน รวม 100,000 บำท 
1.1 ค่ำใช้สอย รวม 90,000 บำท 

1.1.1 รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ      

(1) โครงการท้องถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ์พ้ืนที่สีเขียว จ านวน 50,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ   และ 
โครงการปลูกต้นไม้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแจ้งใหญ่ เช่น  ค่าพันธุ์ไม้  ค่าจ้าง
แรงงาน  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มในการปลูกต้นไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ ์และรายจ่ายอื่นๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4 /ว164 ลงวันที ่
  26 มกราคม 2558 
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปากคราองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว1470 ลงวันที่ 24 
  กรกฎาคม 2560  
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 
  4 เมษายน 2562 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  62  ล าดบัที ่ 2(ส านักปลัด)  
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(2) โครงการรักน้ า รักป่ารักษาแผ่นดิน จ านวน 30,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินตามโครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดินฯ เช่น ค่าจ้าง
แรงงาน  ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม  ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่น ๆ  
ที่จ าเป็นในการจัดโครงการ ฯลฯ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้  
1) หนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4 /ว164  ลง
วันที่   26 มกราคม 2558  
2)หนังสือกรมส่งเสริมการปากคราองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0810.6/ว1470 ลง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  
3)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลง
วันที่  4 เมษายน 2562 (ส านักปลัด)  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)  หน้า  206  ล าดับที่  3    

  

(3) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.) 

จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อพ.สธ.สถ.) เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพันธ์พืช ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
และรายจ่ายอื่น ๆ ในการด าเนินกิจกรรม ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่  ด่วนที่สุด ที ่มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 
  มกราคม 2558 เรื่อง การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  
2 หนังสืออ าเภอบัวใหญ่ที่ นม 0023.22/ว 1062 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2561  
3. หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที ่นม 0023.3/ว 4723  ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 
4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่  
4 เมษายน 2562  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 206  ล าดบัที ่2    

  

1.2 ค่ำวัสดุ รวม 10,000 บำท 
(1) วัสดุการเกษตร จ านวน 10,000 บาท 

      

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตรต่างๆ เช่น พันธ์ข้าว พันธุ์พืช  หอมผักชี พันธุ์ไม ้ 
ดอกไม้ประดับ ดิน ปุ๋ย สายยางรดน้ า สปริงเกอร์น้ า จอบ เสียมมีด พ่ัว ฯลฯ 
-   เป็นไปตามหนังสือสั่งการ  
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที ่มท 0808.2/ว. 1095  ลงวันที่  28  
 พฤษภาคม 2564  เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้า  69   ล าดับ  1 
  

  

 


