
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
อําเภอ ด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 61,500,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป รวม 13,469,100 บาท

งบบุคลากร รวม 10,318,800 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) รวม 5,412,600 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก จํานวน 532,080 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่นายกองค์และรองนายก โดยจ่ายเป็น
-  เงินเดือนนายก เดือนละ  21,120  บาท
-  เงินเดือนรองนายก (2 คน) เดือนละ  11,610 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก โดยจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก อบต. เดือนละ 1,900 บาท
- เงินค่าประจําตําแหน่งรองนายก อบต. (2 คน) เดือนละ  950 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จํานวน 45,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  โดยจ่ายเป็น
- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก อบต. เดือนละ 1,900 บาท
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรองนายก อบต. (2คน) เดือนละ 950 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
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เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล จํานวน 90,720 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก อบต. เดือนละ 7,560  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 4,698,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือนละ  11,610  บาท
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือนละ  9,500  บาท
- เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือนละ  7,560  บาท
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 48 คน เดือนละ 7,560  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 4,906,200 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 3,117,840 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี  ตามตําแหน่ง และอัตราที่        ก.อบต.กําหนด โดยคํานวณตั้ง
จ่ายไว้ไม่เกิน 12  เดือน ได้แก่  
(1) นักบริหารงาน อบต. (ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล)  เป็น
เงิน  511,440  บาท
(2) นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสํานักปลัด)  เป็นเงิน  362,640  บาท
(3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  เป็นเงิน  266,760  บาท
(4) นักจัดการงานทั่วไป   เป็นเงิน  299,640  บาท
(5) เจ้าพนักงานธุรการ  เป็นเงิน  225,720  บาท
(6) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นเงิน  335,520
  บาท
(7) นิติกร  เป็นเงิน  266,040  บาท
(8) นักวิชาการตรวจสอบภายใน  เป็นเงิน  194,640  บาท
(9) นักพัฒนาชุมชน เป็นเงิน 288,120  บาท
(10) นักพัฒนาชุมชน (ว่าง)  เป็นเงิน  367,320  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 210,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งพนักงาน  ดังนี้  
(1) เงินประจําตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  126,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินประจําตําแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  เดือน
ละ  7,000 บาท 
และเงินประจําตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานปลัด เดือนละ 3,500 บาท โดย
คํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
(2) เงินค่าตําแหน่งพนักงานส่วนตําบล จํานวน  84,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตําแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตามสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินเดือนประจําตําแหน่งที่ได้รับอยู่เดือน
ละ 7,000 บาท โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 266,760 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจํา  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนประจําปีตั้งไว้ 1
 อัตรา  ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,124,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนค่าจ่างแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่
เกิน 12 เดือน
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-  คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  อัตรา เป็นเงิน  225,600  บาท
-  คนงานประจํารถขยะ  (ว่าง 2  อัตรา)  เป็นเงิน  123,720  บาท
-  พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1 อัตรา  เป็นเงิน  124,080  บาท
พนักงานจ้างทั่วไป
-  คนงานทั่วไป  จํานวน  6 อัตรา  เป็นเงิน  เป็นเงิน  648,000 บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 187,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12
 เดือน
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  4  อัตรา 
-  คนงานประจํารถขยะ  จํานวน  3  อัตรา  เป็นเงิน  72,000  บาท
-  พนักงานขับรถยนต์ จํานวน  1 อัตรา  เป็นเงิน  24,000  บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  จํานวน  4 อัตรา
-  ตําแหน่ง  คนงานประจํารถขยะ  จํานวน 3 อัตรา  
-  ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  จํานวน  1 อัตรา 
พนักงานจ้างทั่วไป 
-  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป  จํานวน  6  อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
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งบดําเนินงาน รวม 3,057,800 บาท
ค่าตอบแทน รวม 688,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 380,000 บาท

(1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทน เบี้ย
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน อบต. ตําแหน่งสายผู้บริหาร  เงิน
รางวัลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  เป็นผู้ดําเนินการสอบคัดเลือก หรือสอบเปลี่ยนสายงาน ฯลฯ
 จํานวน 10,000  บาท
(2) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามประเภทราย
จ่ายนี้ ฯลฯ  จํานวน  10,000 บาท
(3) เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและ
มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
ตาม กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จํานวน 360,000
  บาท
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 257,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่า
เช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 46,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 1,759,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 415,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 200,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่า
บริการกําจัดปลวก  
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ  จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาแรงงานใน
การจัดทําของต่าง ๆ ที่จําเป็น ค่าจ้างเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่า
ถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  150,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่า
ธรรมเนียมศาล
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายไปฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ
(3) ค่าโฆษณาเผยแพร่ จํานวน 20,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทําป้ายโฆษณา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่บุคคลภายนอก
ดําเนินการให้  การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ ปฏิทิน หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ค่าจ้างจัดทําวิดีโอ ป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศต่าง ๆ ค่าบริการพื้นที่โฮ
มเพจ (Website) ฯลฯ
(4) ค่ารับวารสาร จํานวน 5,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสารหนังสือพิมพ์หรือเอกสารวิชาการอื่น ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
และหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้านตลอดจนวารสารอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
ชุมชน ฯลฯ
(5) ค่าติดตั้ง จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า ติดตั้งประปา ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่าติดตั้ง
เครื่องรับสัญญาณต่าง ๆ
เช่น ระบบโทรคมนาคมระบบเครือข่ายสื่อสารไร้สาย (WIFI Zone) ฯลฯ
  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค       
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ จํานวน 75,000 บาท
(1)  ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  15,000
  บาท  ให้ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินปีละ  1 %  ของรายได้จริงของปีงบ
ประมาณที่ล่วงมาโดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินกู้  เงิน
จ่ายขาดเงินสะสมและเงินที่มีผู้อุทิศให้  ให้เบิกจ่ายได้ในภายในวงเงินงบ
ประมาณที่ประมาณการไว้ตามอัตราที่กําหนดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จริง  โดยคํานึงถึงความจําเป็นและประหยัดและให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงิน
ตามรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง มาประกอบการเบิกจ่ายเงินโดยมีเจ้า
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการจ่าย  
(2)  ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ  
จํานวน  60,000  บาท  ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยหรือการประชุมระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน  ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยยอดเงินที่ตั้งจ่ายไม่
รวมอยู่ในค่ารับรอง  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงและให้แนบบัญชีลายมือ
ชื่อจํานวนบุคคลและรายงานการประชุม  เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเป็นผู้รับรองการ
จ่าย  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0808.4/ว 2381  ลงวัน
ที่  28  กรกฎาคม  2548  เรื่อง  การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้
และพวงมาลา ค่าชดใช้ ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน

จํานวน 4,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล  ในการจัดงาน หรือกิจกรรม
ต่าง ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา  ตามความจํา เป็น  หรือค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทด
แทน  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0407/ว 1284 ลงวัน
ที่ 10  พฤศจิกายน  2530  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้บุคคล
ต่างๆ ค่าพวงมาลา และพานประดับพุ่มดอกไม้  

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  16  หน้า  148) 
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(3) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเลือกตั้งขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยบง ตามที่กฎหมายกําหนด  อีกทั้งให้ความร่วมมือในการ
ประชาสัมพันธ์ การณรงค์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบ
ถึงสิทธิและหน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเลือกตั้งสภาผู้
แทนราษฎรและหรือสมาชิกวุฒิสภา โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด
สถานที่  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์
เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าของสมนาคุณ  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายาน
พาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าตอบแทนคณะ
กรรมการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวัน
ที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  1  หน้า 145)

(4) โครงการกิจกรรม 5 ส. ของ อบต.ห้วยบง จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการกิจกรรม 5 ส. ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยบง
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564   ลําดับที่  15  หน้า  147  )

(5) โครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีในชุมชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาพ และความสามัคคีในชุมชน 
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  4  หน้า 117 )
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(6) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น และผู้นําชุมชน จํานวน 55,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  ลูกจ้างและผู้นําชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่า
อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  1  หน้า  116 )

(7) โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 450,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง และผู้นําชุมชน
โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายใน
พิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ
เอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้
จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  1  หน้า  145) 

วันที่พิมพ์ : 23/11/2561  09:19:43 หน้า : 8/64



(8) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.ห้วยบง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. และพนักงานเจ้า
หน้าที่ของ อบต.  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าอาหารพร้อมเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน และอุปกรณ์  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทํา
โครงการ  เป็นไป
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และระเบียบ ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 1  ลําดับ
ที่  3  หน้า 44 ) 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ครุภัณฑ์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือจ้างเหมาแรงงาน
บุคคลภายใน ให้ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.เช่น รถยนต์ รถ
จักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องทํานํ้าเย็น และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 345,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเย็บกระดาษ คาร์บอน กระดาษ
ไข ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
ซองครุฑ ซองขาว เทปใส ตรายาง ธงชาติ ธงทิว ตะแกรงวางเอกสาร นํ้า
ดื่ม ภาพเขียน  แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
กระดาษ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พรม เครื่อง
คํานวณ นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูปจําลอง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพัน
สาย ไฟฟ้า สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตซ์ หลอดไฟ เบรกเกอร์ ขา
หลอด ฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอร์รี่วิทยุสื่อสาร ถ่านหรือแบตเตอร์รี่กล้อง
ถ่ายรูป ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาดมุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม จานช้อน ส้อม ถาดหลุม จาน
รองกระจก เงา มีด โอ่งนํ้า ถังนํ้าพลาสติก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
หม้อ แก้วนํ้า สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน ด้าย กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้า
แข็ง ถังแก๊ส นํ้าภายในสํานักงาน และบริการประชาชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอร์รี่ ยางนอก  ยางใน  เพลาตลับลูกปืน นํ้ามัน
เบรก  นํ้ากลั่น หัวเทียน  หม้อนํ้ารถยนต์  กันชนรถยนต์ เบาะ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย พื้นปูกระบะรถยนต์ (ป้องกันสนิม)
นํ้ายาขัดเงา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่องต่าง ๆ สําหรับรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ สําหรับฉีดพ่นสารเคมี พ่นวัคซีน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค

วัสดุการเกษตร จํานวน 10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต่าง ๆ พันธุ์
พืช  ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม หมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกต่าง ๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แผงเป็นตัว อักขระหรือแป็นพิมพ์เมนบอร์ดเมรโมรี่ชิป เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) คัตฟีดเดอร์ เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสต์ ดิสเกตต์  แฟลชไดร์ฟ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 265,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 180,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 10,000 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถาน
ที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ใช้ใน
ราชการตามภารกิจ หรืออํานาจหน้าที่  รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า
เครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษาโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม
อื่น ๆ เป็นต้น ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  ค่าดวงตราไปรษณีย์ยา
กร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ค่าต่ออายุการทําโอมเพจ ราย
ปี สําหรับที่ทําการ อบต.ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

งบลงทุน รวม 72,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 72,500 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (แบบทึบ) จํานวน 27,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บานเปิด (แบบทึบ) มีกุญแจ
ล็อค  จํานวน  5 หลัง ๆ ละ 5,500 บาท  เป็นเงิน  27,500  บาท
- โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) มีมือจับชนิดปิด
2) มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น
3) คุณสมบัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
(ราคาและคุณลักษะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ปี 2561)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ลําดับ
ที่  1  หน้า  47) 

(2) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (กระจกใส) จํานวน 45,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บานเลื่อนกระจกใส มีกุญแจล็อค  ขนาดไม่
น้อยกว่า 4 ฟุต จํานวน 10 หลัง ๆ  4,500 บาท
-- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  ลําดับ
ที่  2  หน้า  47 )

งบรายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น รวม 20,000 บาท
รายจ่ายอื่น

โครงการประเมินผลสํารวจความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของประชาชน
ในตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการประเมินสํารวจความพึงพอใจ
ในการรับบริการของประชาชนในตําบลห้วยบง โดยจ่ายเป็นค่าจ่าง
เหมาบริการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายในหรือภายนอก
เป็นหน่วยสํารวจประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
เอกชนที่มารับบริการหรือติดต่อองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง
- เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 3  หน้า 145) 
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งานบริหารงานคลัง รวม 3,472,780 บาท
งบบุคลากร รวม 2,493,780 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,493,780 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 2,040,060 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน     
ประจําปีตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้    
 
ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่     
- ผู้อํานวยการกองคลัง จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 382,560 บาท     
- นักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา (ว่าง) เป็นเงิน 367,320 บาท     
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 อัตรา (ว่าง) เป็นเงิน 367,320 บาท 
    
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา (ว่าง)  เป็นเงิน 307,620
 บาท     
- เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา (ว่าง) เป็นเงิน 307,620  บาท     
- เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา (ว่าง) เป็นเงิน 307,620 บาท     
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองคลัง เดือนละ 3,500
 บาท     
โดยคํานวณ ตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา จํานวน 229,200 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจําตําแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    
จํานวน 1 ตําแหน่ง 1 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน    
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 152,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่    
- ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 30,120 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 1 อัตรา ได้แก่       
 - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา จํานวน  24,000  
บาท        
เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง จํานวน 1 อัตรา  
   
 - ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา จํานวน  6,120  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       

งบดําเนินงาน รวม 952,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 297,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 250,000 บาท

(1)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตําบล      
ลูกจ้างและพนักงานจ้างที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์      
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง      
จํานวน 150,000 บาท      
(2)เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กร
ปกครองส่วน      
ตามได้รับมอบหมาย เช่นค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง       
เงินรางวัล (รางวัลนําจับ) ค่าปรับจราจรฯลฯ จํานวน 100,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแก่พนักงาน
ส่วนตําบล       
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง กรณีมีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ หรือ
ในวันหยุดราชการ      
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด       
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตําบล ตามสิทธิที่เบิกได้ตาม
ระเบียบฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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ค่าใช้สอย รวม 485,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 260,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 160,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่า
บริการกําจัดปลวก       
ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้ ค่าจ้างเก็บขยะ จ้างเหมาฝังกลบ
ขยะ จ้างเหมาแรงงานในการ       
จัดทําของต่างๆ ที่จําเป็น ค่าจ้างเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ       
ที่สามารถตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายนี้ ฯลฯ       
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ  จํานวน  100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่า
ธรรมเนียมศาล       
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ หรือบุคคล       
ที่ได้รับมอบหมายไปฝึกอบรมสัมมนา ฯลฯ เป็นต้น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค       

 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ จํานวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน
ตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือ
ไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

(2) โครงการภาษีเคลื่อนที่บริการประชาชน จํานวน 20,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดภาษีเคลื่อนที่บริการ โดยจ่ายเป็นค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและ
ปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  3  หน้า 149)
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(3) โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่า
ใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่า
ประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่า
หนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  4  หน้า 149)

(4) โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้และการชําระภาษี จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
และการชําระภาษี โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่ง
สถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  5  หน้า 149)

(5) โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่า
อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จํา
เป็นสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และพระราชกฤษฎีกา ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  1  หน้า 149)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ครุภัณฑ์สินเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือจ้างเหมาแรง
งาน บุคคลภายใน ให้ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.เช่น รถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศ เครื่องทํานํ้าเย็น และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค 

ค่าวัสดุ รวม 160,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเย็บ กระดาษ
คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี  ทะเบียน
ประวัติ ซองครุฑ ซองขาว   เทปใส ตรายาง ธงชาติ ธงทิว ตะแกรงวาง
เอกสาร นํ้าดื่ม ภาพเขียน แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายา
ลักษณ์ แผงปิดประกาศ  กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายซื่อ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้าย จราจรหรือป้ายต่างๆ พรม เครื่อง
คํานวณ นาฬิกาตั้งหรือแขวน  พระพุทธจําลอง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
  

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ แผ่น
โปรแกรม หมึก  แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือ
แถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับ  เครื่องพิมพ์
แบบเลเซอรื หมึกต่างๆ แผ่นกรองแสง  กระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผง
แป้นตัวอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอรืด เมมโมรี่ซิป เครื่องกระจาย
สัญญาณ (Hub) คัตฟีดเดอร์ เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรกนิกส์ เครื่อง
อ่าน  และบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เช่น ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสต์ ดิสเกตต์ แฟลซไดร์ฟ โปรแกรม  คอมพิวเตอร์หรอืซอฟต์
แวร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 

ค่าสาธารณูปโภค รวม 10,000 บาท
ค่าบริการไปรษณีย์ จํานวน 10,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์ EMS ค่าเช่า
ตู้ ปณ. ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมากที่ มท
 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการ
จําแนกประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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งบลงทุน รวม 27,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 27,000 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) โต๊ะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 7 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า สูง 75
 เซนติเมตร       
กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 140 เซนติเมตร พร้อมกระจก จํานวน 2 ตัว  ๆ
 ละ 7,500 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 หน้าที่ 48 ลําดับที่ 5     
     

(2) เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีที่พักแขน ปรับระดับ
เลื่อน ขึ้น - ลง ล้อเลื่อนได้ จํานวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
 หน้าที่ 48 ลําดับที่ 6     
  
     
     

(3) โต๊ะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 4 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า สูง 75
 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร พร้อม
กระจก จํานวน 1 ตัว
(โดยจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 1134 ลงวัน
ที่ 9 มิถุนายน 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่ 48
 หน้าที่ 5)
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แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน รวม 1,168,300 บาท

งบลงทุน รวม 1,168,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 1,168,300 บาท
ครุภัณฑ์สํานักงาน

(1) โต๊ะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ลิ้นชัก จํานวน 6,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเหล็กทํางาน ขนาด 4 ลิ้นชัก ขนาดความสูงไม่
น้อยกว่า 75 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 120
 เซนติเมตร  พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว  เป็นเงิน 6,000 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิส่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 26 หน้า 51   )

(2) เก้าอี้สํานักงานล้อเลื่อน จํานวน 2,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน แบบมีที่พักแขน ปรับระดับเลื่อน
ขึ้น-ลง มีล้อเลื่อนได้  จํานวน 1 ตัว  เป็นเงิน 2,000 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิส่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 27 หน้า 51)

(3) ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส จํานวน 4,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานเลื่อนกระจกใส ขนาดไม่น้อย
กว่า 4 ฟุต จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 4,500 บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาในท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกําหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิส่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 24 หน้า 51   )
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ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถยนต์บรรทุก( ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จํานวน 814,000 บาท

เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับ
เคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
- โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี้.
ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสูดไม่ตํ่ากว่า 110 กิโลวัตต์
3) แบบดับเบิ้ลแค็บ
(1) เป็นกระบะสําเร็จรูป
(2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู   
(3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
(4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต
(ราคาและคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561)
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้
แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท0808.2
/ว0444 ลว.24 ม.ค 61 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 10 หน้า 49)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300  มม. จํานวน 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300
 มม. พร้อมติดตั้งจํานวน 10 ชุดๆละ 25,000 บาท
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค 61 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 25 หน้า 51) 
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ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
(1) ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จํานวน 20 ถัง ๆ
 ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท
- โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1) ลักษณะเป็นผง บรรจุในถังสีแดง ภายในบรรจุผงเคมีแห้งและก๊าช
ไนโตรเจนลักษณะนํ้ายาที่ฉีดออกมาเป็นฝุ่นละอองสามารถดับเพลิงไหม้
ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
2) ตัวถังต้องทําด้วยที่เหมาะสมและสามารถทนความดันได้ตามมาตรฐาน
3) ตัวถังมีความหนาของถังต้องไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร
4) ข้อต่อและอุปกรณ์ต้องทําด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน และมี
ความแข็งแรงเพียงพอ
5) สายฉีดและอุปกรณ์ของสายฉีดต้องทําด้วยวัสดุที่ทนทาน และแข็งแรง
เพียงพอโดยมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายในไม่ตํ่ากว่า 9 5 มิลลิเมตรหรือ 3/8 นิ้ว
6) หัวฉีด ทําด้วยวัสดุที่ทนทานต่อการกัดกร่อน
7) มีเกจวัดความดัน เพื่อแสดงสถานะปกติของเครื่องดับเพลิง
8) หูหิ้ว ที่แขวนและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะ
รับนํ้าหนักของเครื่องดับเพลิงได้
9) สามารถนํามาเติมสาร เพื่อใช้งานใหม่ได้
10) มีมาตรฐาน มอก.รับรอง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค 61
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 12 หน้า 49)

(2) ข้อต่อสามทางสวมเร็ว จํานวน 9,800 บาท
เพื่อจัดซื้อข้อต่อสามทาง มีวาล์วปิดเปิด ขนาด 2.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว x 2.5
 นิ้ว จํานวน 1 ตัว ราคา 9,800 บาท
- โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
ชนิดสวมเร็ว ขนาดทางนํ้าเข้า 2.5 นิ้ว หนึ่งทาง  แยกทางจ่ายนํ้า
ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 ทาง
แบบสวมเร็ว ตัวเมีย ชนิดเขี้ยวเดียว   พร้อมประตูนํ้าเปิด-ปิด ทําด้วยทอง
เหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว แยกทาง   ส่งนํ้า ขนาด 2.5 นิ้ว 2 ทาง
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค 61 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 18 หน้า 50   )
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับสํานักงาน จํานวน 32,000 บาท

เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน  (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท
- โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดดังนี้.-  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จาน
วน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3
 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อย
กว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
(ราคาคุณลักษณะตามกระทรวง ICT ปี 2561)
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค 61  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 23 หน้า 51)
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งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย รวม 516,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 516,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 330,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ให้กับประชาชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ห้วยบง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564    ลําดับที่  8  หน้า 137)

(2) โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย ให้กับนักเรียนและบุคลากรของสถานศึกษาในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยบง โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ   เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม   ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  9  หน้า 137)
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(3) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)

จํานวน 170,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ   เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ  ในการฝึก
อบรม   ค่ากระเป๋าหรือ สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    ค่า
สมนาคุณวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการฝึกอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมากที่  มท 0808.2/ว 3795  ลงวัน
ที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบ
แทนและค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  1  หน้า 136)

(4) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสําคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ฯลฯ เป็นค่าใช้จ่าย
ในการตั้งจุดตรวจจุดบริการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน   (อป
พร.) รักษาความเรียบร้อยและเผ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในเขต อบต
. และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่  ค่าวัสดุ  และ
อุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
โครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้าย
โครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นในสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  พ.ศ. 2553  
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่  3  หน้า 136)
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ค่าวัสดุ รวม 186,000 บาท
วัสดุเครื่องดับเพลิง จํานวน 36,000 บาท

1) สายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว เป็นเงิน 17,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 เส้น ๆ
 ละ 8,500 บาท เป็นเงิน 17,000 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เป็นสายส่งนํ้าดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอด้วยใยสังเคราะห์(FIBER) ตลอด
ทั้งเส้นแนวตั้ง และแนวนอน
– มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปลายทั้งสอง
ข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด  2.5 นิ้ว ทําด้วยทองเหลืองยึดติด
แน่นกับสาย ในข้อต่อตัวเมียมีสปริงที่ทําด้วย สแตนเลสปลอดสนิมที่หูดึง
ทั้ง 2 ข้าง
– เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค 61 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 19 หน้า 50   )
2) สายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 เส้น   เป็นเงิน 19,000
 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว จํานวน 2 เส้น ๆ
 ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท 
  โดยมีรายละเอียดดังนี้
– เป็นสายส่งนํ้าดับเพลิง ชนิด 3 ชั้น ทอด้วยใยสังเคราะห์(FIBER) ตลอด
ทั้งเส้นแนวตั้ง และแนวนอน
– มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปลายทั้งสอง
ข้างของสายมีข้อต่อแบบสวมเร็วขนาด  2.5 นิ้ว ทําด้วยทองเหลืองยึดติด
แน่นกับสาย ในข้อต่อตัวเมียมีสปริงที่ทําด้วย สแตนเลสปลอดสนิมที่หูดึง
ทั้ง 2 ข้าง
– เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่
ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค 61
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 20 หน้า 50)
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วัสดุอื่น จํานวน 150,000 บาท
(1) กระจกโค้งจราจร ขนาด 24 นิ้ว โพลีคาร์บอเนต จํานวน 20 ชุด เป็น
เงิน 100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อกระจกโค้งจราจร ขนาด 24 นิ้ว โพลีคาร์บอเนต จํานวน 20
 ชุด ๆ ละ 5,000 เป็นเงิน 100,000 บาท
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - แผ่นกระจก  ทําจากโพลีคาร์บอเนต หรือเรียกสั้น ๆ
 ว่า PC  (Polycarbonate) มีความแข็งแรง ทนทานต่อการแตกหัก มี
นํ้าหนักเบา แผ่นกระจกใสไม่ขุ่นมัวสะท้อนภาพได้ชัดเจน ไม่แตกลายเมื่อ
โดนแสงแดดและฝนเป็นเวลานาน  สามารถทําความสะอาดได้ง่าย  เสริม
ความแข็งแกร่งของกระจกด้วยขอบอลูมิเนียม ทําให้แข็งแรงยิ่งขึ้น  
 - กรอบพลาสติก (new material) ทําจากพลาสติก PP ที่เป็นพลาสติก
ใหม่ จึงทําให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทนทานต่อความร้อนสูง คง
รูป เหนียว และทนแรงกระแทกได้ดี นอกจากนี้ยังทนต่อสารเคมีและ
นํ้ามัน ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม       
- มีขาจับสําหรับติดตั้ง  ทําจากเหล็กชุบด้วยไฟฟ้าจึงทําให้ไม่เกิดสนิม มี
ความแข็งแรงสูงและยึดจับได้ดี ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม ติดตั้งง่าย
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 19 หน้า 50)
(2)  วัสดุอื่นที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของ อปพร.  เป็นเงิน 50,000 บาท
- เพื่อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานของ อปพร. เช่น กรวย
จราจร เสื้อสะท้อนแสง แผงกั้นจราจร ไฟฉาย แผงกั้น ตู้ไฟ ฯลฯ   เป็น
เงิน 50,000 บาท   
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวัน
ที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียด
คําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ที่ มท0808.2/ว0444 ลว.24 ม.ค 61
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลําดับ
ที่ 19 หน้า 50)

แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รวม 1,676,700 บาท

งบบุคลากร รวม 878,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 878,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 812,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี  2  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน 821,700 บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น  ดัง
นี้ 
- ผู้อํานวยการกองการศึกษา    จํานวน  1
  ตําแหน่ง (ว่าง) จํานวน  407,220 บาท
- นักวิชาการศึกษา    จํานวน  1  ตําแหน่ง  จํานวน 194,640 บาท
-เจ้าพนักงานธุรการ  จํานวน  1  ตําแหน่ง   จํานวน 210,840 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน  ดังนี้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพเจ้าพนักงานธุรการ  ในอัตราเดือนละ 2,000
 บาท  จํานวน 12 เดือน  24,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองการศึกษา  ในอัตราเดือน
ละ  3,500  บาท  จํานวน 12 เดือน เป็นเงิน 42,000  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 798,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 162,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 100,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ผ่านกาประเมินและมีสิทธิได้รับเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ  จํานวน  100,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วัน
หยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 27,600 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 29,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไประเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยว
กับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 400,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 300,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 260,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่า
บริการกําจัดปลวก  
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ  จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาแรงงานใน
การจัดทําของต่าง ๆ ที่จําเป็น ค่าจ้างเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่า
ถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  40,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่า
ธรรมเนียมศาล
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายไปฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติให้
เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึกอบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไป
ติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆของ อบต.รวมถึง
บํารุงรักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิด
ชอบ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด  คอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องทํานํ้า
เย็น และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น           
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 195,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 60,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานัก
งาน เช่น กระดาษ แฟ้ม ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเย็บ
กระดาษ คาร์บอน กระดาษไข ลวดเย็บกระดาษ กาว   สมุดบัญชี สมุด
ประวัติข้าราชการ       ซองครุฑ ซองขาว เทปใส ตรายาง ธงชาติ  ธง
ทิว ตะแกรงวางเอกสาร นํ้าดื่ม ภาพเขียน  แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรม
ฉายาลักษณ์ แผงปิดกระดาษ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด  แผ่นป้ายชื่อ
สํานักงาน หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ
  พรม เครื่องคํานวณ นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูป
จําลอง ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าในกิจการ
ของ อบต. เช่น โคมไฟถนน ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟ เทปพันสายไฟ สาย
ไฟฟ้า ปลั๊คไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า เบรคเกอร์    บัล
ลาร์ต สตาร์ทเตอร์ ขาหลอดไฟฟ้าชนิดหลอดฟลูออเรสเซตท์  แบตเตอรี่
วิทยุสื่อสาร ถ่านหรือแบตเตอรี่กล้องถ่ยรูป ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาดมุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน  ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม จานช้อน ส้อม ถาดหลุม จาน
รองกระจก เงา มีด โอ่งนํ้า  ถังนํ้าพลาสติก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หม้อ แก้ว
นํ้า สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน  ด้าย กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้าแข็ง ถัง
แก๊ส นํ้าภายในสํานักงาน   และบริการประชาชน ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม   หมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ แบบเลเซอร์ หมึกต่าง ๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แผงเป็นตัว อักขระหรือแป็นพิมพ์  เมนบอร์ด เมรโมรี่ชิป เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) คัตฟีดเดอร์ เมาส์
แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น ซีดี
รอม  ฮาร์ดดิสต์ ดิสเกตต์  แฟลชไดร์ฟ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 41,000 บาท
ค่าไฟฟ้า จํานวน 36,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่ที่
อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่านํ้าประปาในสํานักงาน/ในที่สาธารณะ  หรือ  อาคารสถานที่
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล 
- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว
 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวม 11,802,690 บาท
งบบุคลากร รวม 2,495,640 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,495,640 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,326,360 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นประจําปี  5  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  1,326,360  บาท โดยจ่ายให้กับพนักงานส่วนท้อง
ถิ่น  ดังนี้
- ครู   จํานวน   3   ตําแหน่ง
- ครู   จํานวน   3   ตําแหน่ง  (ว่าง)
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 1,121,280 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ  6  อัตรา  จํานวน  12
  เดือน  เป็นเงิน  1,077,840 บาท  และเงินปรับปรุงค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง  6  อัตรา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน  12
  เดือน   เป็นเงิน 43,440 โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน 6 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 48,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานจ้าง 2
 อัตรา จํานวน 12  เดือน เป็นเงิน 48,000  บาท
โดยจ่ายให้กับพนักงานจ้าง  ดังนี้
- พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้ดูแลเด็ก)  จํานวน  2  ตําแหน่ง      
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 5,103,050 บาท
ค่าตอบแทน รวม 275,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 270,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่ครู และผู้ดูแล
เด็ก  จํานวน  270,000  บาท  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ
.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับครูและผู้
ดูแลเด็ก ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการปกติ หรือ วันหยุด
ราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559

ค่าใช้สอย รวม 2,386,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 590,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) จํานวน 1,092,700 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ตําบลห้วยบง จํานวน 9 แห่ง  (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลาง
วัน) จัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลา 2 ภาค
เรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  245  วัน  จํานวนเด็กนัก
เรียน  223  คน  เป็นเงิน  1,092,700  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  2  หน้า 158)

(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน (ค่าจัดการเรียนการสอน)

จํานวน 379,100 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลห้วยบง จํานวน 9 แห่ง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว) จัดสรรสําหรับเด็ก
ปฐมวัย อายุ 2 – 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจํานวนเด็กนักเรียน  223
  คน  เป็นค่าจัดการเรียนการสอน อัตราละ 1,700  บาท/คน  เป็น
เงิน  379,100  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการดังนี้
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3274 ลงวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  23  หน้า 122)
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(3) โครงการวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงาน
และผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
สถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  5  หน้า 118)
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(4) โครงการพาน้องท่องโลก (ทัศนศึกษานอกสถานที่) จํานวน 70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพาน้องท่องโลก โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าจ้างเหมารถ ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มา
ร่วมประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่อง
ดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัด
งาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นใน
การจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่อง
เสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้าง
เหมารักษาความปลอดภัยหรืออื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่าย
ในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้า
ประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติดตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่า
เช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วย
รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขันเป็นการประกาศ
เกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่า
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่า
จ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  5  หน้า 118)
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(5) โครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  10  หน้า  119)
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(6) โครงการประชุมผู้ปกครอง จํานวน 45,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายพิธีทาง
ศาสนา  ค่ารับรองผู้ที่เชิญมาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์  ได้แก่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและ
เกี่ยวข้อง  ได้แก่ ค่าสถานที่จัดงาน เช่น ค่าเช่าหรือค่าบํารุง ค่าเช่าหรือค่า
บริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อ
ถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต้นท์ เวที  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย เช่น ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยหรือ
อื่นๆ ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่ ค่า
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น กระแสไฟฟ้า นํ้าประปา โทรทัศน์ รวมถึงค่าติด
ตั้ง ค่าเช่าอุปกรณ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าเช่าหรือค่าบริการรถสุขา ตลอด
ระยะเวลาที่จัดงาน ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ได้แก่ ค่าตอบ
แทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวด
หรือการแข่งขันเป็นการประกาศเกียรติคุณ เงินหรือของรางวัลที่มอบให้ผู้
ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่ามหรสพ การ
แสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณา
ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการออก
อากาศทางวิทยุ โทรทัศน์ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณาหรือสิ่งพิมพ์  ค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน ตามพระราชบัญญัติ  และ
ระเบียบ ดังนี้    
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  26  หน้า  122)

ค่าวัสดุ รวม 2,441,250 บาท
ค่าอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,441,250 บาท

(1) ค่าใช่จ่ายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จํานวน 427,320 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9
 ศูนย์ จํานวน 260 วัน จํานวนเด็ก 223 คนๆละ 7.37 บาท/คน/วัน
(2) ค่าใช่จ่ายสนับสนุนอาหารเสริม (นม) จํานวน 2,013,930   บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าอาหารเสริม(นม) ให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน เขต
พื้นที่ตําบลห้วยบง จํานวน  9 โรงเรียน จํานวน 260 วัน จํานวนเด็กนัก
เรียน  1,051   คนๆละ  7.37 บาท/คน/วัน 
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวัน
ที่ 22 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัด
สรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  1  หน้า 158)
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งบเงินอุดหนุน รวม 4,204,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 4,204,000 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนอาหารกลางวัน จํานวน 4,204,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถาน
ศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ให้กับเด็กนักเรียน จํานวน 9 แห่ง ในเขตตําบล
ห้วยบง (เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน) จัดสรรเป็นเวลา 2
 ภาคเรียน  อัตรามื้อละ  20  บาทต่อคน  จํานวน  200  วัน  จํานวนเด็ก
นักเรียน  1,051  คน  เป็นเงิน  4,204,000  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ดังนี้ 
1)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028  ลงวัน
ที่  6 มิถุนายน  2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทํางบประมาณราย
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วน2) หนังสือ
กระทรงงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1658 ลงวันที่ 22
 มีนาคม 2559 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนํารายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้
จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564  ลําดับที่  4  หน้า 159)

แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวม 3,229,160 บาท

งบบุคลากร รวม 1,052,160 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 1,052,160 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 650,160 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลพร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหน่ง และอัตราที่ ก.อบต. กําหนด โดยคํานวณตั้งจ่าย
ไว้ ไม่เกิน 12 เดือน ได้แก่
1. ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จํานวน 1
 อัตรา  จํานวน  455,520  บาท
2. นักวิชาการสาธารณสุข      จํานวน 1 อัตรา   จํานวน  194,640  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างแก่
พนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
- พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 324,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง พร้อมปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างแก่
พนักงานจ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
- พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่างๆ ให้แก่พนักงาน
จ้างทั่วไป โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้
ไม่เกิน 12 เดือน
- พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 3 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 1,702,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 75,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 70,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ (เงินรางวัลประจําปี) ของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง ตาม
ระเบียบ และสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมาย 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการพนักงานส่วน
ตําบล และลูกจ้างประจํา กรณีที่มีความจําเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ปกติ หรือในวันหยุดราชการ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559
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ค่าใช้สอย รวม 800,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 700,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน 650,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลวก ค่า
จ้างเหมาเก็บขยะ จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าตอบแทนการสํารวจและ
ขึ้นทะเบียนประชากรสุนัขและแมว ค่าจ้างเหมาแรงงานในการจัดทําของ
ต่างๆ ที่จําเป็น ค่าจ้างเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่าถ่าย
เอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายนี้ ฯลฯ
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่า
ธรรมเนียมศาล ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล 
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายไปฝึก
อบรม สัมมนา ฯลฯ เป็นต้น
(3) ค่าโฆษณาเผยแพร่ จํานวน 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัด
ทําป้ายโฆษณา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่บุคคลภายนอกดําเนิน
การให้การเผยแพร่ข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ โรง
มหรสพ ปฏิทิน หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าจ้างจัดทําวิดีโอ ป้ายประชา
สัมพันธ์ ประกาศต่าง ๆ ค่าบริการพื้นที่โฮมเพจ (Website) ฯลฯ
- เป็นไปหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3523 ลง
วันที่ 20 มิถุนายน 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการประกอบการพิจารณางบ
ประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและนอกราช
อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้
สนามบิน ฯลฯ ของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ผู้
บริหาร สมาชิกสภาฯ อบต.  ห้วยบง ฯลฯ
- เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 80,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ ครุภัณฑ์ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เป็นการจ้างผู้รับจ้างดําเนินการหรือจ้างเหมา
แรงงานบุคคลภายนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น รถบรรทุก
ขยะ รถยนต์ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS และทรัพย์สินอื่นๆ เป็นต้น ฯลฯ
      
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559   เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจําปีในลักษณะ ค่า
ใช้สอยและค่าสาธารณูปโภค
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ค่าวัสดุ รวม 815,000 บาท
วัสดุสํานักงาน จํานวน 30,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้สํานักงาน เช่น กระดาษ แฟ้ม
ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิปเย็บกระดาษ คาร์บอน กระดาษ
ไข ลวดเย็บกระดาษ กาว สมุดบัญชี สมุดประวัติข้าราชการ
ซองครุฑ ซองขาว เทปใส ตรายาง ธงชาติ ธงทิว ตะแกรงวางเอกสาร นํ้า
ดื่ม ภาพเขียน  แผนที่ เครื่องดับเพลิง พระบรมฉายาลักษณ์ แผงปิด
กระดาษ กระดานดํา กระดานไวท์บอร์ด แผ่นป้ายชื่อสํานักงาน
หรือหน่วยงาน แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่าง ๆ พรม เครื่อง
คํานวณ นาฬิกาตั้งโต๊ะหรือแขวน พระพุทธรูป พระพุทธรูปจําลอง ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาดมุ้ง ผ้าปูที่
นอน หมอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วย ชาม จานช้อน ส้อม ถาดหลุม จาน
รองกระจก เงา มีด โอ่งนํ้า ถังนํ้าพลาสติก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า
หม้อ แก้วนํ้า สบู่ ผงซักฟอก นํ้ายาล้างจาน ด้าย กระติกนํ้าร้อน กระติกนํ้า
แข็ง ถังแก๊ส นํ้าภายในสํานักงาน และบริการประชาชน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน  เพลา ตลับลูกปืน หัว
เทียน น๊อต สกูร นํ้ากลั่น และอะไหล่รถยนต์ เครื่องล้างอัดฉีดทําความ
สะอาด รถยนต์ ชุดประแจ สําหรับรถบรรทุกขยะ และรถยนต์
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS ฯลฯ   
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่อง นํ้ามันเบรก นํ้ามัน
ไฮโดรลิก และนํ้ามันหล่อลื่นต่างๆ ฯลฯ สําหรับรถบรรทุกขยะ รถ
ยนต์  หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS 
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จํานวน 300,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัคซีนป้องกันโรค เคมี
ภัณฑ์ ผ้าพันแผล เข็ม ไซริงส์ สําลี ถุงมือ หน้ากาก วัสดุวิทยาศาสตร์ ทราย
อะเบท ชุดทดสอบทางวิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์อื่นๆ ที่จําเป็น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ
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วัสดุการเกษตร จํานวน 15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอบ เสียม พลั่ว  บุ้งกี๋ เข่งพลาสติก มีดตัดกิ่ง
ไม้ เลื่อยตัดไม้ ฯลฯ

วัสดุเครื่องแต่งกาย จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสําหรับพนักงานจ้างประจํารถ
ขยะ พนักงานประจํารถหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS เช่น ชุดปฏิบัติการ
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน เสื้อพนักงานประจํารถขยะ ผ้ากันเปื้อน     รองเท้าบู๊ท
 ถุงมือ หมวก หน้ากากอนามัย เสื้อสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม หมึกแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์ เลเซอร์ แผ่นกรองแสงกระดาษต่อเนื่อง สายเคเบิล แผงเป็น
ตัว (Hub) คัตฟีดเดอร์เมาส์ แผ่นวงจร-อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและ
บันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น ซีดีรอม ฮาร์ดดิสต์ ดิสเกตต์ โปรแก
รคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

วัสดุอื่น จํานวน 90,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ถังขยะ จํานวน 150 ใบ ๆ ละ 600 บาท ขนาด 200
 ลิตร ชนิดถังพลาสติกรีไซเคิล (ดัดแปลงมาจากถังที่บรรจุสารเคมี) ทรง
กลม ไม่มีฝาปิด เจาะหูร้อยเชือก+สายยาง พ่นตราสัญลักษณ์องค์การ
บริหารส่วนตําบลห้วยบง ( อบต. ห้วยบง ) หรือตามที่ อบต. ห้วย
บง กําหนด ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่
สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ

ค่าสาธารณูปโภค รวม 12,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จํานวน 12,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สําหรับที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลห้วย
บง ที่ใช้ในราชการตามภารกิจ หรืออํานาจหน้าที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้
บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
โทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมอื่น เป็นต้น ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะ ค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
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งบลงทุน รวม 475,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 475,000 บาท
ครุภัณฑ์กีฬา

เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 475,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 5 ชุด ชุด
ละ 95,000 บาท
-  ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1. เครื่องวิ่งล้อถ่วง ขนาดโดยประมาณ 50x120x150 ซม. (กว้างxยาวx
สูง)
2. เครื่องบริหารเอว สะโพก ขนาดโดยประมาณ 80x80x100
 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
3. เครื่องโยกแขน ขา สะโพก ขนาดโดยประมาณ 60x130x130
 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
4. เครื่องซิทอัพ ขนาดโดยประมาณ 70x126x60 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
5. จักรยานผีเสื้อ บริหารหน้าอก ขนาดโดยประมาณ 60x130x150
 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
6. เครื่องบริหารขา น่อง ข้อเข่า แบบสปริง ขนาดโดย
ประมาณ 60x100x90 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
7. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อข้างลําตัว ขนาดโดยประมาณ 50x80x100
 ซม. (กว้างxยาวxสูง)
8. กระสอบทรายพร้อมขาตั้งเหล็ก เสา 1.5 นิ้ว ขนาด 150x200 ซม. 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 ลําดับที่ 6 หน้า 127)

งานโรงพยาบาล รวม 1,020,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 1,020,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 1,020,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือด
ออก เช่น การจัดรณรงค์ การจัดอบรม ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อสารเคมีกําจัดยุงหรือใช้สําหรับพ่นหมอก
ควัน พ่นฝอยละออง ทรายอะเบทกําจัดลูกนํ้า ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง ค่าจ้าง
เหมารถ ค่าแรงงาน ที่ใช้ในการฉีดพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 ลําดับที่ 4 หน้า 127)

(2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น การจัด
อบรมโรคพิษสุนัขบ้า จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุวิทยาสา
สตร์หรือการแพทย์ ค่าตอบแทน อ.พ.ป.ม. ค่าป้ายโครงการ เอกสาร แผ่น
พับ ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0810.5/1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดําเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร
ณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลําดับที่ 5 หน้า 127)
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(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าสถานที่ และค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับโครงการ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลําดับที่ 3 หน้า 126)

(4) โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน จํานวน 850,000 บาท
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการโครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน EMS 
เช่น ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ฉุก
เฉิน พนักงานขับรถปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน วัสดุทางการ
แพทย์ วัสดุที่ใช้ในโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลําดับที่ 8
 หน้า 127)                                                 

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวม 800,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 300,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 300,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนในเขตตําบลห้วยบง จํานวน 50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรมโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าป้าย
โครงการ ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 ลําดับที่ 5 หน้า 140)

(2) โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จํานวน 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครท้อง
ถิ่นรักษ์โลก เช่น ค่าพาหนะ 
ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่ 4
 หน้า 43)

(3) โครงการส่งเสริมธนาคารขยะในชุมชน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําธนาคารขยะและส่งเสริมให้ชุมชนรักษาความสะอาด
ในหมู่บ้านนําร่อง เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําสถานที่พักขยะ (ธนาคารขยะหมู่
บ้าน) ค่าซื้อถังขยะสําหรับแยกประเภทขยะชนิดต่างๆ ค่าสมุดบัญชี
ธนาคารขยะ ค่าซื้อตราชั่ง ค่าซื้อเครื่องคิดเลข ค่าจัดอบรม ค่าวิทยากร ค่า
อาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดซื้อขยะ เช่น ตาข่าย
พลาสติก กระสอบขนาดใหญ่ เป็นต้น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าป้าย
โครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.5/ว
 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561
เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561 - 2564 ลําดับที่ 6 หน้า 141)

วันที่พิมพ์ : 23/11/2561  09:19:43 หน้า : 43/64



งบเงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 500,000 บาท
เงินอุดหนุนเอกชน

โครงการพระราชดําริสาธารณสุข หมู่ที่ 1-25 จํานวน 25 หมู่บ้าน จํานวน 500,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพระราชดําริสาธารณสุข หมู่ที่ 1-25
 จํานวน 25 หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท 
เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดทําโครงการตามพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข อย่างน้อย 3 โครงการ
โดยจัดทําโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ทั้งนี้ต้องผ่านการประชาคม
ของหมู่บ้านให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน/หมู่
บ้าน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม
2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบ
ประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว
 109 ลงวันที่ 15 มกราคม 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนินโครงการ
พระราชดําริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน รวม 847,000 บาท

งบดําเนินงาน รวม 847,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 847,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี จํานวน 76,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรี  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม  ค่า
วัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่า
พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าใช้
จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  ค่ากระเป๋า
หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณใน
การดูงาน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่า
อาหาร  ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นใน
การอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 3  หน้า 132)
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(2) โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทํา จํานวน 85,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างราย
ได้ให้กับประชาชนที่ไม่มี  งานทํา  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 1  หน้า 112)

(3) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบลห้วยบง จํานวน 520,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่ม
อาชีพต่างๆ ในตําบลห้วยบง     โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด
การฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่า
ถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 4  หน้า 113)
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(4) โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตําบลห้วย
บง

จํานวน 76,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาสตําบลห้วยบง    โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่า
ใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด
และปิดการฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนีย
บัตร ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ใน
การฝึกอบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 2  หน้า 132)

(5) โครงการอบรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 40,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์   โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึก
อบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 3  หน้า 130)
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(6) โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ประชุมคณะกรรมการ  อนุกรรมการ  คณะ
ทํางานต่างๆ เกี่ยวกับจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุน การจัดประชาคมแผนชุมชน การ
พัฒนาผู้นําชุมชน สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนและสนับสนุนการขับ
เคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพื่อนําข้อมูลมาจัดทําเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   และกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ
ตกแต่งสถานที่  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และ
อุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่ง
พิมพ์  ค่าหนังสือ  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่า
กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่า
อาหาร  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นสําหรับการจัดทํา
โครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  ระเบียบ และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559
2)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6247 ลงวัน
ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3)  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 0357  ลงวัน
ที่ 19 มกราคม 2561  เรื่อง  แนวทางการดําเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่ 1
  หน้า 46)

(7) โครงการจัดตั้งด่านตรวจร่วมกับสถานีตํารวจและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล

จํานวน 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการจัดตั้งด่านตรวจร่วมกับสถานี
ตํารวจและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบ
ด้วย  ค่าจัดซื้อวัสดุโครงการสารตรวจยาเสพติดในปัสสาวะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการ
ฝึกอบรม  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ค่าหนังสือสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึก
อบรม  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสําหรับผู้เข้ารับการฝึก
อบรม  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า
สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ  ค่าป้ายโครงการ  ค่าใช้จ่าย
อื่นที่จําเป็นในการอบรมสําหรับการจัดทําโครงการ  
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ  และหนังสือสั่งการ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 9  หน้า 133)
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา รวม 4,134,880 บาท

งบบุคลากร รวม 2,074,380 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 2,074,380 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 1,442,580 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน
ประจําปี ตามตําแหน่งและอัตราที่ ก.อบต.กําหนด โดยจ่ายให้กับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
- ผู้อํานวยการกองช่าง   จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  376,080  บาท
- นายช่างโยธาชํานาญงาน  จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  329,880  บาท
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา  เป็นเงิน  196,080  บาท
- นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  จํานวน  1  อัตรา (ว่าง)  เป็นเงิน  307,620
  บาท
- เจ้าพนักงานธุรการ   จํานวน  1  อัตรา   เป็นเงิน  232,920  บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน จํานวน 24,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน
ส่วนตําบลที่มีสิทธิได้รับตามรเบียบหรือกฎหมายกําหนด
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่งผู้อํานวยการกองช่าง  ในอัตราเดือน
ละ  3,500 บาท  รวม  12 เดือน เป็นเงิน  42,000  บาท  
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จํานวน 506,040 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  พร้อมปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างแก่
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  290,040  บาท
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน  1 อัตรา เป็นเงิน 166,500  บาท
- ช่างไม้ จํานวน 1 อัตรา เป็นเงิน 123,450 บาท
พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  216,000 บาท
- คนงานทั่วไป จํานวน  2 อัตรา ๆ ละ 9,000 บาท 
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง จํานวน 59,760 บาท
(1) เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  ดังนี้
1) พนักงานจ้างตามภารกิจ    จํานวน  2  อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา  จํานวน 1 อัตรา
- ช่าไม้  จํานวน 1 อัตรา
2) พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน 2 อัตรา เป็นเงิน 24,000 บาท
- คนงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
(2) เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานจ้าง จํานวน 2
 อัตรา  เป็นเงิน 11,760
- ผู้ช่วยนางช่างโยธา จํานวน 1 อัตรา
- ช่างไม้ จํานวน 1 อัตรา
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 961,000 บาท
ค่าตอบแทน รวม 231,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน 140,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(งินรางวัล
ประจําปี) แก่พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2557

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จํานวน 5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้กับพนักงาน
ส่วนตําบลและพนักงานจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลา
ราชการปกติ หรือ วันหยุดราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559

ค่าเช่าบ้าน จํานวน 78,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่จะได้รับ  
- เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 5862 ลงวัน
ที่ 12 ตุลาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จํานวน 8,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานส่วนตําบลตามสิทธิที่
ควรจะได้รับ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2560
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ค่าใช้สอย รวม 310,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 150,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ  จํานวน  50,000  บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง  เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแบกหามสัมภาระ ค่า
บริการกําจัดปลวก  
ค่าจ้างเหมาเก็บขยะ  จ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมาแรงงานใน
การจัดทําของต่าง ๆ ที่จําเป็น ค่าจ้างเย็บเล่มหนังสือ ค่าเข้าปกหนังสือ ค่า
ถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถตั้งจ่ายในหมวดรายจ่ายนี้ ฯลฯ 
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  จํานวน  50,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในราชการของ อบต. เช่น ค่า
ธรรมเนียมศาล
ค่าลงทะเบียนในการส่งพนักงานส่วนตําบล คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายไปฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค       
(3) ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อทํากิจการหรือปฏิบัติงาน
ให้กับ อบต. เช่น ค่าจ้างเหมาขุดลอกคูระบายนํ้า ค่าจ้างเหมาวางท่อ คสล
. ค่าจ้างเหมาดําเนินการซ่อมแซมถนนลาดยาง หรือถนน คสล. หรือถนน
หินผุ หรือถนนหินคลุก  ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายนํ้า ค่าจ้างเหมาถมคัน
คลอง ค่าจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟสาธารณะหรือซ่อมแซมไฟฟ้าในอาคาร
หรือสถานที่ที่เป็นทรัพย์สินอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. ค่าจ้างในการ
ซ่อมบํารุงดูแลรักษาและอุปกรณ์โครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซ
ล่าเซลล์) ค่าจ้างเหมาแรงงานทําของ หรือค่าจ้างเหมาอื่น

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

(2) ค่าใช้จ่ายในการรังวัดสอบเขตที่ดิน จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่น
ดิน สําหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ดิน ถนน ทาง สระนํ้า ที่
เป็นสาธารณประโยชน์ ฯลฯ
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 ลําดับที่ 1 หน้า 141)
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ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม จํานวน 60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ เพื่อให้ใช้งาน
ได้ตามปกติเป็นการจ้าง ผู้รับจ้างดําเนินการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภา
นนอกให้ดําเนินการซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.       เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ    ถนนหนทาง อาคาร
ต่าง ๆ และทรัพย์สินอื่น ๆ ฯลฯ เป็นต้น  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค

ค่าวัสดุ รวม 420,000 บาท
วัสดุก่อสร้าง จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่นงานไม้ต่าง ๆ นํ้ามันทา
สี ทินเนอร์  สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ปูนขาว อิฐหรือซีเมนต์บล๊อค
 กระเบื้อง สังกะสี ตะปู ค้อน  คีม ชะแลง จอบ เสียม เลื่อย เหล็กเส้น ท่อ
และอุปกรณ์ประปา ยางมะตอย ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อแบตเตอร์รี่ ยางนอก  ยางใน  เพลาตลับลูกปืน นํ้ามัน
เบรก  นํ้ากลั่น หัวเทียน  หม้อนํ้ารถยนต์  กันชนรถยนต์ เบาะ ฟิล์มกรอง
แสง เข็มขัดนิรภัย พื้นปูกระบะรถยนต์ (ป้องกันสนิม)
นํ้ายาขัดเงา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จํานวน 100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง นํ้ามันดีเซล นํ้ามันก๊าด นํ้ามัน
เบนซิน ถ่าน แก๊สหุงต้ม นํ้ามันจารบี นํ้ามันเครื่องต่าง ๆ สําหรับรถ
ยนต์ รถจักรยานยนต์ สําหรับฉีดพ่นสารเคมี พ่นวัคซีน ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
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วัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 70,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่น
ดิสก์ โปรแกรม หมึก แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัว
พิมพ์ หรือแถบพิมพ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่อง
พิมพ์แบบเลเซอร์ หมึกต่าง ๆ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง สาย
เคเบิล แผงเป็นตัว อักขระหรือแป็นพิมพ์เมนบอร์ดเมรโมรี่ชิป เครื่อง
กระจายสัญญาณ (Hub) คัตฟีดเดอร์ เมาส์ แผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล แบบต่างๆ เช่น ซีดี
รอม ฮาร์ดดิสต์ ดิสเกตต์  แฟลชไดร์ฟ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ 

งบลงทุน รวม 499,500 บาท
ค่าครุภัณฑ์ รวม 499,500 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ไฟฟ้าส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 วัตต์ จํานวน 499,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง LED พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50
 วัตต์ (พร้อมติดตั้ง) จํานวน 15 ต้นๆละ  33,300 บาท เป็นเงินทั้ง
สิ้น  499,500   บาท  
ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะดัง
นี้                                                                                                  
                              
1. ติดตั้งโครงไฟฟ้าส่องสว่าง LED กําลังไฟฟ้า 50 w. ครบ
ชุด                                                                                                 
                                                      
2. เสาไฟฟ้าเหล็กชุบกาวาไนส์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว พร้อมกิ่งสูงไม่
น้อยกว่า 5
 เมตร                                                                                             
                                                         
3. ฐานรากสําหรับติดตั้งเสา/พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติด
ตั้ง                                                                                                 
                                                                  
4. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี         

งบเงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุน รวม 600,000 บาท
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอด่านขุนทด จํานวน 600,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบล เช่น การ
ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าสาธารณะ การติดตั้งโคมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ
ในเขตพื้นที่ตําบลห้วยบง ฯลฯ
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3616  ลงวันที่ 24  มิถุนายน 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559
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งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,205,000 บาท
งบลงทุน รวม 4,205,000 บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม 4,205,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

(1) เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) เพื่องานก่อ
สร้างสิ่งสาธารณูปโภค งานก่อสร้างต่าง ๆ การระบายนํ้า ระบบการขนส่ง
และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน เป็นไปตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (0405.2/ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 และหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2147 ลงวัน
ที่ 11 กรกฎาคม 2561

(2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล บ้านหนองใหญ่ หมู่ 
8 (จากบ้านนางไฮ-บ้านนายถาวร) ตําบลห้วยบง  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 863,000 บาท

มีรายละเอียดโครงการดังนี้
งานพื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่น ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 640 เมตร  คิดเป็นพื้นที่พื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร
งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น  ความกว้าง 4.00 เมตร  ความยาว 640
 เมตร  ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นงานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 512 ลูกบาศก์เมตร 
งานลาดยางไพร์มโคท(Prime Coat)รวมไหล่ทาง ความกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 640 เมตร  คิดเป็นพื้นที่งานลาดยางไพร์มโคท
(Prime Coat)  ไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร
งานลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(Cape Seal) รวมไหล่ทาง ความ
กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 640 เมตร  คิดเป็นพื้นที่งานลาดยางผิว
จราจรเคฟซีล(Cape Seal)ไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร
งานตีเส้นเครื่องหมายจราจร ใช้สีเทอร์โมพลาสติก ชนิดสีขาว-เหลือง คิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.20 ตารางเมตร
งานวางท่อระบายนํ้า คสล.อัดแรง มอก.ชั้น 3 ขนาด 1 - ? 0.60
 เมตร x 7 ท่อน จํานวน 1 จุด  
งานก่อสร้างกําแพงปากท่อ(หัว-ท้าย) ขนาด 1 - ? 0.60 เมตร จํานวน 1
 จุด  
งานติดตั้งป้ายชั่วคราว จํานวน 1 ป้าย
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดเป็นไปตามแบบมาตรฐาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่  3
 หน้า 52)
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(3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดเคฟซีล บ้านถํ้าเต่า หมู่ 17 
(จากศาลตาปู่-ราชสีมากรีน) ตําบลห้วยบง  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 916,000 บาท

มีรายละเอียดโครงการดังนี้
งานพื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่น ความกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 500 เมตร  คิดเป็นพื้นที่พื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร
งานรองพื้นทางดินลูกรังบดอัดแน่น  ความกว้าง 5.00 เมตร ความ
ยาว 500 เมตร  ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นงานรองพื้นทางดินลูกรัง
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร
งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น  ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 500
 เมตร  ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นงานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร 
งานลาดยางไพร์มโคท(Prime Coat)รวมไหล่ทาง ความกว้าง 5.00
 เมตร ความยาว 500 เมตร  คิดเป็นพื้นที่งานลาดยางไพร์มโคท
(Prime Coat)  ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร
งานลาดยางผิวจราจรเคฟซีล(Cape Seal) รวมไหล่ทาง ความ
กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 500 เมตร  คิดเป็นพื้นที่งานลาดยางผิว
จราจรเคฟซีล(Cape Seal)ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร
งานตีเส้นเครื่องหมายจราจร ใช้สีเทอร์โมพลาสติก ชนิดสีขาว-เหลือง คิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร
งานติดตั้งป้ายชั่วคราว จํานวน 1 ป้าย
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดเป็นไปตามแบบมาตรฐาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  ลําดับที่  20 หน้า 40)
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(4) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยบง หมู่ 1  
(เส้นที่1 จากบ้านนายผล-บ้านนายเอกลักษณ์, เส้นที่ 2 จากบ้านนายเตย-บ้าน
นายนวย) ตําบลห้วยบง  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 543,000 บาท

มีรายละเอียดโครงการดังนี้
งานพื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่น 
เส้นที่ 1 จากบ้านนายผล-บ้านนายเอกลักษณ์ ความกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 140 เมตร  คิดเป็นพื้นที่พื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัด
แน่นไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร
เส้นที่ 2 จากบ้านนายเตย-บ้านนายนวย ความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาว 123 เมตร  คิดเป็นพื้นที่พื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 430.50 ตารางเมตร
งานรองพื้นทางดินลูกรังบดอัดแน่น  
เส้นที่ 1 จากบ้านนายผล-บ้านนายเอกลักษณ์ ความกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 140 เมตร  ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นงานรองพื้น
ทางดินลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 112 ลูกบาศก์เมตร
เส้นที่ 2 จากบ้านนายเตย-บ้านนายนวย ความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาว 123 เมตร  ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นงานรองพื้นทางดินลูกรัง
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 86.10 ลูกบาศก์เมตร
งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นที่ 1 จากบ้านนายผล-บ้านนายเอกลักษณ์ ความกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 140 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่งานผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร
เส้นที่ 2 จากบ้านนายเตย-บ้านนายนวย ความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาว 123 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่งานผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 430.50 ตารางเมตร
งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น
เส้นที่ 1 จากบ้านนายผล-บ้านนายเอกลักษณ์ ความกว้าง 4.00
 เมตร ความยาว 140 เมตร  ความหนา 0.05 เมตร คิดเป็นงานทราย
หยาบรองพื้นอัดแน่นไม่น้อยกว่า 28 ลูกบาศก์เมตร
เส้นที่ 2 จากบ้านนายเตย-บ้านนายนวย ความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาว 123 เมตร  ความหนา 0.05 เมตร คิดเป็นงานทรายหยาบรองพื้นอัด
แน่นไม่น้อยกว่า 21.52 ลูกบาศก์เมตร
งานไหล่ทางดินลูกรังบดอัด
เส้นที่ 1 จากบ้านนายผล-บ้านนายเอกลักษณ์ ความกว้างไหล่ทางข้าง
ละ 0.25 เมตร ความยาว 140 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นงาน
ไหล่ทางดินลูกรังบดอัดไม่น้อยกว่า 10.50 ลูกบาศก์เมตร
เส้นที่ 2 จากบ้านนายเตย-บ้านนายนวย ความกว้างไหล่ทางข้างละ 0.25
 เมตร ความยาว 123 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นงานทราย
หยาบรองพื้นอัดแน่นไม่น้อยกว่า 9.20 ลูกบาศก์เมตร
งานติดตั้งป้ายชั่วคราว จํานวน 1 ป้าย
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดเป็นไปตามแบบมาตรฐาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่  16
  หน้า 4)
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(5) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกราด
น้อย หมู่ 2  (จากบ้านนายใจ-บ้านนางมาริษา) ตําบลห้วยบง  อําเภอด่านขุน
ทด  จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 247,000 บาท

มีรายละเอียดโครงการดังนี้
งานพื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่น ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 110 เมตร  คิดเป็นพื้นที่พื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 440 ตารางเมตร
งานรองพื้นทางดินลูกรังบดอัดแน่น ความกว้าง 4.00 เมตร ความ
ยาว 110 เมตร  ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นงานรองพื้นทางดินลูกรัง
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 88 ลูกบาศก์เมตร
งานผิวจราจรคอนกรีตเสริม ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 110
 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่งานผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร
งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 110
 เมตร  ความหนา 0.05 เมตร คิดเป็นงานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 22 ลูกบาศก์เมตร
งานไหล่ทางดินลูกรังบดอัด ความกว้างไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ความ
ยาว 110 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นงานไหล่ทางดินลูกรังบด
อัดไม่น้อยกว่า 8.25 ลูกบาศก์เมตร
งานติดตั้งป้ายชั่วคราว จํานวน 1 ป้าย
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดเป็นไปตามแบบมาตรฐาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่  22
  หน้า 5)
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(6) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ารังงาม หมู่ 3 
(จากบ้านนายวิโยค-บ้านนางอ๊อด) ตําบลห้วยบง  อําเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

จํานวน 303,000 บาท

มีรายละเอียดโครงการดังนี้
งานพื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่น 
ช่วงที่ 1 จากถนนลาดยาง-ซอยลูกรัง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 75
 เมตร  คิดเป็นพื้นที่พื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 225 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 จากถนนลาดยาง-ซอยในบ้าน ความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาว 90 เมตร  คิดเป็นพื้นที่พื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 315 ตารางเมตร
งานรองพื้นทางดินลูกรังบดอัดแน่น  
ช่วงที่ 1 จากถนนลาดยาง-ซอยลูกรัง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 75
 เมตร  ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นงานรองพื้นทางดินลูกรังบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 45 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 2 จากถนนลาดยาง-ซอยในบ้าน ความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาว 90 เมตร  ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นงานรองพื้นทางดินลูกรังบด
อัดแน่นไม่น้อยกว่า 63 ลูกบาศก์เมตร
งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่วงที่ 1 จากถนนลาดยาง-ซอยลูกรัง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 75
 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่งานผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร
ช่วงที่ 2 จากถนนลาดยาง-ซอยในบ้าน ความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาว 90 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่งานผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 315 ตารางเมตร
งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น
ช่วงที่ 1 จากถนนลาดยาง-ซอยลูกรัง ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 75
 เมตร  ความหนา 0.05 เมตร คิดเป็นงานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 11.25 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 2 จากถนนลาดยาง-ซอยในบ้าน ความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาว 90 เมตร  ความหนา 0.05 เมตร คิดเป็นงานทรายหยาบรองพื้นอัด
แน่นไม่น้อยกว่า 15.75 ลูกบาศก์เมตร
งานไหล่ทางดินลูกรังบดอัด
ช่วงที่ 1 จากถนนลาดยาง-ซอยลูกรัง ความกว้างไหล่ทาง 0.25
 เมตร ความยาว 75 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นงานไหล่ทางดิน
ลูกรังบดอัดไม่น้อยกว่า 5.62 ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ 2 จากถนนลาดยาง-ซอยในบ้าน ความกว้างไหล่ทาง 0.25
 เมตร ความยาว 90 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นงานทรายหยาบ
รองพื้นอัดแน่นไม่น้อยกว่า 6.75 ลูกบาศก์เมตร
งานติดตั้งป้ายชั่วคราว จํานวน 1 ป้าย
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
รายละเอียดเป็นไปตามแบบมาตรฐาน
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่  25
  หน้า 5)
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(7) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับยาง หมู่ 7 
(จากบ้านนายบุญมี(คุ้มซับแห้ง)-กังหันลม) ตําบลห้วยบง  อําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 291,000 บาท

มีรายละเอียดโครงการดังนี้
งานพื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่น ความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาว 147 เมตร  คิดเป็นพื้นที่พื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 514.50 ตารางเมตร
งานรองพื้นทางดินลูกรังบดอัดแน่น ความกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาว 147 เมตร  ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นงานรองพื้นทางดินลูกรัง
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 102.90 ลูกบาศก์เมตร
งานผิวจราจรคอนกรีตเสริม ความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 147
 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่งานผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 514.50 ตารางเมตร
งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น ความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 147
 เมตร  ความหนา 0.05 เมตร คิดเป็นงานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 25.72 ลูกบาศก์เมตร
งานไหล่ทางดินลูกรังบดอัด ความกว้างไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ความ
ยาว 147 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นงานไหล่ทางดินลูกรังบด
อัดไม่น้อยกว่า 11.02 ลูกบาศก์เมตร
งานติดตั้งป้ายชั่วคราว จํานวน 1 ป้าย
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  ลําดับที่  15  หน้า 47)
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(8) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผาแดง หมู่ 
11 (จากถนนลาดยาง-บ้านนายบุญสี) ตําบลห้วยบง  อําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

จํานวน 92,000 บาท

มีรายละเอียดโครงการดังนี้
งานพื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่น ความกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาว 55 เมตร  คิดเป็นพื้นที่พื้นทางเดิมปรับเกลี่ยเกรดบดอัดแน่นไม่น้อย
กว่า 165 ตารางเมตร
งานรองพื้นทางดินลูกรังบดอัดแน่น ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 55
 เมตร  ความหนา 0.20 เมตร คิดเป็นงานรองพื้นทางดินลูกรังบดอัดแน่น
ไม่น้อยกว่า 33 ลูกบาศก์เมตร
งานผิวจราจรคอนกรีตเสริม ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 55
 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่งานผิวจราจรคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร
งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 55
 เมตร  ความหนา 0.05 เมตร คิดเป็นงานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่นไม่
น้อยกว่า 8.25 ลูกบาศก์เมตร
งานไหล่ทางดินลูกรังบดอัด ความกว้างไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร ความ
ยาว 55 เมตร  ความหนา 0.15 เมตร คิดเป็นงานไหล่ทางดินลูกรังบดอัด
ไม่น้อยกว่า 4.12 ลูกบาศก์เมตร
งานติดตั้งป้ายชั่วคราว จํานวน 1 ป้าย
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน 1 ป้าย
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564  เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ลําดับที่  38
  หน้า 8)

ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(1) ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 850,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ปรับปรุงถนน รางระบายนํ้า อาคารต่าง ๆ
 ฯลฯ
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ  ดังนี้ 
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 7 หน้า 74)
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ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าสํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการค่าก่อสร้าง ค่า
จ้างที่ปรึกษา ค่าสํารวจทางธรณีฟิสิกส์ ค่าทดสอบต่าง ๆ ของงานถนนลาด
ยางหรืองานอาคารอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับเอกชนหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้
มาซึ่่งสิ่งก่อสร้างในเขต อบต. เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวัน
ที่  27 มิถุนายน 2559 และกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างให้ผู้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร รวม 1,086,540 บาท

งบบุคลากร รวม 816,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) รวม 816,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน จํานวน 774,540 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล พร้อมปรับปรุงเงินเดือน จํานวน 
2 อัตรา โดยคํานวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน
- ผู้อํานวยการกองการเกษตร  (ว่าง)  เป็นเงิน  407,220
- นักวิชาการเกษตร (ว่าง)  เป็นเงิน  367,320
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินประจําตําแหน่ง จํานวน 42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินประจําตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองการเกษตร อัตราเดือน
ละ 3,500 บาท
- เป็นไปตามหนังสือสํานักงาน กจ.กท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว
 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคํานวณภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบดําเนินงาน รวม 270,000 บาท
ค่าใช้สอย รวม 220,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จํานวน 15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่ารายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ ดังนี้  ค่าถ่าย
เอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ  ค่าซักฟอก  ค่ากําจัดสิ่ง
ปฏิกูล  ค่าระวางบรรทุก  ค่าเช่าทรัพย์สิน (ยกเว้น  ค่าเช่าบ้าน)  ค่า
โฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่
ข่าวทางวิทยุ  กระจายเสียง  โทรทัศน์  โรงมหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ) ค่า
ธรรมเนียมต่างๆ  ค่าเบี้ยประกัน  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีตามคํา
พิพากษา  ค่าจ้างเหมาบริการ หรือค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ ที่เข้าลักษณะ
รายจ่ายประเภทนี้  ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปาฯ ค่าติดตั้งโทรศัพท์ ค่า
ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณต่างๆ ฯลฯ  
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว
 3523 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย
ในการประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีในลักษณะค่าใช้
สอยและค่าสาธารณูปโภค
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รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราช
อาณาจักร เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  ค่าบริการ
จอดรถ  ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการ
ใช้สนามบิน  ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ  ของ
พนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง  หรือบุคคล คณะบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตหรืออนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อประชุม  ฝึก
อบรม  อบรม  สัมมนา  ดูงาน  หรือไปติดต่อราชการ  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

(2) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชา
สัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านํ้าดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่
จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 7  หน้า 115) 

(3) โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จํานวน 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มผล
ผลิตทางการเกษตร โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
ในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น หญ้าแฝก ปุ๋ย  ค่าป้าย
โครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านํ้าดื่ม นํ้าใช้ในการดําเนิน
โครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง
ในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 5  หน้า 143) 

ค่าวัสดุ รวม 50,000 บาท
วัสดุการเกษตร จํานวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ต่าง ๆ พันธุ์
พืช  ปุ๋ย วัสดุเพาะชํา ฯลฯ 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท
 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทราย
จ่ายตามงบประมาณ
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งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้ รวม 50,000 บาท
งบดําเนินงาน รวม 50,000 บาท

ค่าใช้สอย รวม 50,000 บาท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

(1) โครงการปลูกป่าชุมชน จํานวน 30,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกป่าชุมชน  โดยมีค่าใช้
จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดโครงการ  ค่าวัสดุการ
เกษตร เช่น ต้นไม้  ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้ายประชาสัมพันธ์  ป้าย
รณรงค์  ค่านํ้าดื่ม นํ้าใช้ในการดําเนินโครงการ  ค่าจ้างเหมาบริการ  และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดโครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัด
งาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 1  หน้า 143) 

(2) โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและนํ้า จํานวน 20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดิน
และนํ้า  โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัด
โครงการ  ค่าวัสดุการเกษตร เช่น หญ้าแฝก ปุ๋ย  ค่าป้ายโครงการ  ป้าย
ประชาสัมพันธ์  ป้ายรณรงค์  ค่านํ้าดื่ม นํ้าใช้ในการดําเนินโครงการ  ค่า
จ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้องในการจัด
โครงการ 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ  และระเบียบ ดังนี้  
1) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2552 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564  ลําดับที่ 2  หน้า 143) 

แผนงานงบกลาง
งบกลาง รวม 14,021,850 บาท

งบกลาง รวม 14,021,850 บาท
งบกลาง รวม 14,021,850 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จํานวน 161,310 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ อบต.   
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท
 0809.4/ว 1326 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่ว
ไปสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก  รายการเงินเดือน  เงินสวัสดิการ
สําหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก เงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และ
เงินประกันสังคมสําหรับพนักงานจ้าง 
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เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จํานวน 10,391,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้อายุ  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 24 ลงวันที่  4 มกราคม 2561

เบี้ยยังชีพคนพิการ จํานวน 1,826,400 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ  
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังนี้  
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 24 ลงวันที่  4 มกราคม 2561

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จํานวน 72,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์  ตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับอนุมัติ
จากผู้บริหาร  
- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. 2560
2) หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว
 24 ลงวันที่  4 มกราคม 2561

สํารองจ่าย จํานวน 1,035,340 บาท
เพื่อสํารองจ่าย  เป็นรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น  หรือบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่า
นั้น   และในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและจังหวัดที่
ประสบสาธารณภัย  
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ
. 2560   

รายจ่ายตามข้อผูกพัน
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยบง (สปสช.) จํานวน 200,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ อบต.  
-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  ที่  มท
 0891.3/ว 1202  ลงวันที่  17  กรกฎาคม  2557  เรื่อง ซักซ้อมแนว
ทางการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการ
เงินอุดหนุนทั่วไป : สําหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับ
สนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การ
สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)
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เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จํานวน 335,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญของข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น (ก.บ.ท.)  ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้อง
ถิ่น พ.ศ. 2500  โดยคํานวณตั้งจ่ายในอัตราร้อยละ 1  ของประมาณการ
รายรับทุกประเภทประจําปี  ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (ยกเว้น
พันธบัตร  เงินกู้  เงินที่มีผู้อุทิศให้/เงินบริจาคและเงินอุดหนุน)    
- เป็นไปตาม หนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  ด่วนมาก ที่ มท 0808.5/ว 29 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม  2560
  เรื่อง  ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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